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 טאטשלטשדט דוד

 ךוב-הנטד עב



 יא טַאלב-רעש רעד ךיוא יװ ,ךוב ןופ ביײהנָא ןיא טַאלב-רעש רעד

 גנונעכייצ יד ;טַאטשלעדע דוד ןופ קרעװ יד ןענעפע וצ --- ךוב ןופ ןטימ

 יד ךיוא ,ךוב ןכרוד ןעגנונעכייצ-טסנוק ערעדנַא עלַא ןוא ,לװָאט ןפיוא
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 1952 432 טייטראילטסקי טז 2
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1892 - 2 
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 151 זע 2568 56

 אס +014, א. צ;



 : ןלײטּפַא

 טַאטשלעדע דוד ןופ גע רעד

 האווצ ןײז

 טציא זיב לָאמַא ןופ

 תונורכז

 טַאטשלעדע דוד ןופ קרעוו יד -

 (עוָארּפ ןוא רעדיל) |

 ט"הײרפ ןופ גנַאזעג סָאד

 טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל

 (עינָאלָאטנַא)

 עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק



 :טל ַאה ניא

 טייז

 עא יי יי יי ה מ ד ק ה

 טאטשלעדע דוד ןופ געוו רעד 1
 19 ,55555556 6 66 6 6.6 6.6 6 סעטַאד עשיפַארגָאיב : יקצָאטסַאלַאיב .י .ב

 29 2222 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 א + ןפַאש ןוא ןבעל ס'טַאטשלעדע : ןידרָאג אבא

 2 יי יי טסיצילבוּפ ןוא רָאטקאדער ,טעָאּפ : קנַארפ ןאמרעה .רד

 האווצ ןייז ,1

 70 25555966 06 6 6 6 6 6 66 66 6666 א 2. + (ךיל) טיוט גינעק םוצ :טַאטשלעדע דוד

 728 2 2 2 2 2 2 6 6 4 א א 4 א א 6 4 א 4 4 א 4 4 6 א 4 4 6 4 4 4 6 6.6 2. 4 האװצ יד : קיװײל .ה

 א א א ר ר רעקיריל רעד -- טַאטשלעדע :ןיסעיל .א

 טא יי ר יי געט ענעי ןיא : טַאלבנעזיױר .ה

 יע יי יי ריר (עמעָאּפ) ןגעקטנא רימ וטסמוק טָא : ביל ינַאמ

 טציא זיב לָאמַא ןופ .ןז1
 102 ..55555555666 6666 6666 666 662 + טציא זיב לָאמַא ןופ : רעקָאר ףלָאדור

 127 ..555555555656+ .... "םַאלפ רעד ןוא דרעװש יד, : גרעבנייטש .נ .י .רד

 א, ריר ןעיידיא סטַאטשלעדע . ןָאטַאש .ח

 158 .25555565 66 666 666 6,666 66. + תומימת עקיליײה : גרעבנייטש ןרהא .רד

 תהו ;ור פ ז 13

 175 -....4 ... רעדורב ןיימ -- טַאטשלעדע דוד :ןָאסלעט-טַאטשלעדע (עינַאס) הרש

 178 ...5.5555566666666 664 ,256566 6666 6 טלַאטשעג ןיז : ץטַאק .מ

 0 יא א יי יי רעלעק ס'רעטעג ןיא :ןהָאק לאכימ .רד

 185 .2555555566 666 666 666. 666 6.4 סולפנייא ס'טַאטשלעדע :יקסװָאנַאי .ש

 187 ...."עמיטש רעטעברא עיירפ , רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ייב : ןָאסרַאג .ס .ש

 188 ..5555555666 6 6 66 6 666 6666. + טסילַאעדיא רענייר רעד :ןאמדלָאג אמע

 191 .5.5.56.66..2 6624 עכָאּפע ןייז ןופ טקודָארּפ -- טאטשלעדע : ןיקמורפ .א

 192 .5555555566 666 66 6666 6 2. + ....... םולב ןוא שטנעמ :װָאלעּפַאק .י

 וטע  י א  י י ר היול עטייװצ ס'טאטשלעדע : רעינַאּפש .מ

 (.ןעגנולייצרעד ,קיטסיצילבוּפ) קרעוו ס'טַאטשלערע רוד .ע

 208 ..22552552565666666 6666 יי יי יי ןעגנוקרעמַאב רָאּפ ַא

 עלעשטנעמ ןיילק סָאד 1

 גע יי יי יי ריי עלעשטנעמ ןיילק סָאד
 1 יי יי טָאטשסיױרג רעד ןופ רעדליב

 222 ..55.5.696 ,256 6665 ,5666 66 6666 666 666. לכיב-ץיטָאנ ןופ



 ןבעל רימ רעכלעוו ןיא טלעוו יד 2
 2556 66 666 6666 + ןבעל רימ רעכלעװ ןיא טלעװ יד

 255566 66 6666. ... טײהגסיװמוא ןופ ןטייק יד
 ,2 26 6 6 6 א 6 66 6 6.6 א 6662. רעזייה-טנעמענעט

 סעמעט עשידיי ףיוא 3

 רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןופ טײקיזַאלנּפיצנירּפ

 2066 56 6 66 66 666 66. א 6 + רעטכיד עשינָאגרַאשז

 יי יי קלָאפ עכעלקילגמוא סָאד

 2066 66 6 6 1 א 66 6.6 6 א א + עשטאילק עשיטילָאּפ יד

 קימעלָאּפ ,4
 22 א א 26 6 66 א א 6 א 6 6 א 6 666 6666 + טריצַאיַאּפ

 ,266 666 666 א 6 א. + גנוגעװאב-רעטעברא עשידיי יד

 .6 6666 6666 664 ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס עשידיי

 2966 66 6616 666 6666. + קעלפ-דנַאש רעשירָאטסיה א

 יי יי ר גנוגעװאב-רעטעברַא רעד ןופ טײזנטַאש יד

 ליצ םוצ געוו רעד 5
 2666 66 6 66 6.6 6666 66 6666. + םזינומָאק-םזיכראנא

 2022 66 6 6 6 6 6 6 6 א 6 6 26 6 6 6 6 6 ליצ םוצ געװ רעד

 226 62 4 א 2 6 א * א א 6 6. א 6 6 6 6 א 6 6 66 א 666. 6.4 טנעמָאמ רעשירָאטסיה רעד

 22 2 22 6 א א א 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 + + ןטַאט ןוא רעטרעװ

 2 2 2 2 2 א 2 6 א 6 א א א 6 6 6 6 2 א א. 6 6 66 6666 6666 24 קיטקַאט ערענָאיצולָאװער

 וע ג נו ליי צ ר ע ד
 22 2 2 2 א 2 2 א 2 א א 6 6 6 6 66 6666 666 6 6 + + א ר ע וו

 יי א יי יי יי ר םולח סרָאטקַאדער א

 5 22 2 2 א א א א א א א א 6 6 6 666 6666 6.6 6 + ק יז ו מ

 2096 66 6 6.6 6. 666. .666ב רעטעּפש רָאי טרעדנוה

 2, 6 2 2 4 א 2 א. 66 6.6 א 666... א. 4 עקרעמָאב יד

 רעדיל סי'טַאטשלעדע דוד

 ! ףיוא טכַאװ .1
 2906... 26 א .......*+ ךאװ רעד ףיוא ; האוצ ןיימ

 22 226 6 6 6 6 6 א 6 6 א 66. 6. 666 6 4 ! ףיוא טרַאװ

 יי יי יי יי רעיראטעלָארּפ ןשידיי םוצ

 ,20906066 666 66 6 66 6 26. ++ .. ןעיורפ רעטעברא יד וצ

{ 9 8 { 4 .6666 6666 66 4.6 6 4 6 6 6 2 2222 

 .96666 666 6666 2 + ....+++++ ..+ . ןסָאנעג יד וצ

 .........6.6.6.+++.+++.++++.+ רעדיינש רעד

 .2056666666666 62 4 םותי רעד ; רעבערגנליוק יד

 יי יי יי רעדרעמ-רעדניק רעד

 202 26. 6 2 א. 62 6 66 6 66 6 6 66 6. . טגָאט סע
 ,2 5.6 5 6666. 6 66.66.66.666264 ןָאיצולָאװער יד

6 6 5 = 6 5 5 + 5 5 9 6 5 5 8 + = 

6 0 58 6 5 0 6 4 6 5 59 59 9 6 59 4 + 

 6 0 6 6 סט 4 5 6 5 6 5 5 5 4 4 4 +

6 6 6 5 6 9 6 6 4 9 9 5 5 58 + 9 5 

6 0 6 5 6 5 6 6 + 9 + 9 5 59 4 + + 

 8 9 6 4 9 4 5 6 + 5 6 9 5 4 6 פ +

 6 0 6 4 6 6 0 0 0 ס 5 5 5 5 5 9 5?

 0 56 5 6 5 9 5 5 + 5 9 פ 59 5 9 8 5

 0 0 6 + 6 6 5 5 + 5 + 5 9 פ 9 5 59

 9 6 6 6 4 4 6 6 58 + 8 פ ס פ 5 5? 4

6 0 6 2 6 6 6 6 2 6) ) + + + } '* . 

9 6 56 8 * 9 5 9 5 4 5 6 4 5 5 5 + 

6 0 5 5 5 56 9 9 5 6 6 9 58 5 5 6 + 

 0 9 6 5 58 6 58 6 5 4 5 5 9 פ 6 8 ס

 0 5 0 5 ס 0 9 9 9 5 9 5 5 ס 8 ףפ 5

 0 0 9 6 5 8 6 ס 5 96 5 6 9 5 8 9 6

 6 6 6 5 ס 5 5 9 8 5 5 5 פ 9 6 6 +

 6 9 0 4 5 5 9 9 6 4 פ 6 9 5 9 6 5

0 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 9 9 5 5 5 4 

 6 5 59 ס 5 6 4 5 4 8 6 9 4 8 8 6 9

 6 6 6 6 9 6 9 9 6 5 58 5 פ 5 5 9 59

 טייז
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 4 22 2 א א א א א 4 4 א 4 4 א שש א א א א 4 4 א א 4 א א 2 א א 6 2 6 66. 2. + טיורב עלעקיטש ַא

 26 א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א 4 4 4 א א א 6 6 2 א. א 6 66 6 2 א + דניק ןוא רעטומ

 יי יי יי ר ץטכישעג עטלא ןא

 22 2 א א א א א 1 2 א 666 6. 4 שטנואו רעטצעל ןיימ

 22 2 א א א א 2 א 2 א א א א א א א א א א א א א א א א א 6 א 6 6 6 6 6 6 6 א גנונפָאה עטצעל ןיימ

 .25666 66 4 . רעלָאמ ייוצ ; רעטכיד רעשלַאפ

 ,.. 25... א. .6.6.6262 ! טינ סָאד רָאנ

 קָאלג-טנוװָא רעד 2

 1090506 66 666 666 666... .. קָאלג:טנװַא רעד

 22 6666 66 א.ג רעלדָא רעטעדנואוורַאפ רעד

 999... 6666 66. טנלע ; ףוס ןזיב ףמאק

 יי יי יי יי יי לזמ רעטיב א

 2556... .....6 66 טעפָארּפ רעד :; ןרערט
 ,.....6 קיבײא טינ ; רעדיל ךיא ךוז טסיזמוא
 יי יי יי יי ט י ו ר ב

 סרעריטרַאמ ןוא ןדלעה 2

 2.2. .. םַאלּפ רעד ןיב ךיא ,דרעװש יד ןיב ךיא

 .99 6666. 6662 ,........ םירצמ תאיצי

 יא יי ןדלעה עשלַאפ ןוא ע'תמא

 ,0 5... 66 א א א 6... א 6. 666 רעטכיד ייווצ

 יי יא יי יי יי ןעינַאּפש

 רעבמעװָאנ רעט11 ; עיליטסַאב רעד ןופ לַאפ רעד

 2060 606 6 6 6 6 6 66 6. 6666 62 + טסעג עכעלקטרש

 יי יי - . + .איַאקסװָארעּפ .ַאיפָאס

 יי יי יי יי יי יי לעשימ צעזיאול

 2222 6. א א 6 6... 6 6662. 1 7 8 9

 2206 א. א 66 6666. 6 6662 ןוארב ןַאשזד

 יי יי ..........-.-....  סנַאסרַאּפ טרעבלא

 ..96 6622 "רעדיל סנַאסרַאּפ טרעבלַא , ןופ

 22 2 2 א א א א א א א א 666 66 666 4 גניל סיאול

 יי יי יי יי זיּפש טסוגיוא

 2956. װָאנוגלעש .וװ יאלקינ ןופ קנעדנָא םוצ

 יי יי יי "ףָאזַָאליפ םענעגושמ, םוצ

 ,90.6 66,666 666 א 6 + לגעז רעטיור רעד

 2.0... 6 6 6.6 6666 6. ךימש רעטלַא רעד

 שטנעמ ןוא רוטַאנ 4

 .0996 66 6666 6666 א. + טייקכעלברעטשמוא

 ..55.66656 ןיישנוז ןוא ערַאמכ : טניירפ ַא וצ
 בי .............. שטנעמ ןוא רוטַאנ
 א םיורט ןיימ
 יי יי יי גנילירפ רעד : סנַאמָאר א

 2096 6 6.6. 66 6666 א א 2 ףיל-סגנילירפ ןיימ

60 6 6 6 6 6 9 6 5 4 6 5 5 5 56 6 6 + 4 45 5 

 60 6 6 6 6 6 א 6 6 5 6 8 56 5 4 6 5 9 5 + +

6 6 6 8 58 5 6 58 5 5 5 6 5 5 6 5 = 4 6 45 5 

 = 5 9 = 5 6 ס 5 6 5 5 6 68 5 58 6 * 5 5 5 +

 6 60 6 5 8 5 *ה 6 4 0 5 5 6 ס 5 5 5 5 5 5 4

 6 9 0 8 5 5 4 5 0 + 8 פ 5 6 6 6 5 4 פ + 4

0 0 0 0 * 5 5 5 9 5 5 8 6 5 5 = 5 4 5 8 + 

 0 0 6 5 0 5 4 + 5 * 5 5 59 6 ס 8 6 6 8 5 56

2 5 60 6 6 6 0 9 6 5 5 6 5 6 5 5 5 5 + 5 6 

 0 9 8 6 4 5 5 5 5 5 5 5 6 9 5 5 פ 5 + 5 +

 6 8 6 5 5 5 4 ס 6 9 59 5 5 5 ס 9 + 5 6 9 4

 8 0 + 5 8 5 58 6 5 ה 0 60 5 9 = 5 9 5 6 8

6 8 6 5 8 5 58 5 5 5 4 9 6 4 6 6 5 + 9 5 4 

 6 0 5 4 0 + 5 5 4 5 8 9 פ 4 5 6 5 5 45 4 ח

6 48 6 5 4 8 6 5 5 4 4 5 5 + 5 5 5 5 5 8 5? 

 5 8 4 9 סט 5 ס 5 5 +* = 5 58 6 58 6 5 5 4 5 56

 6 ס 6 5 5 9 9 5 6 6 5 59 9 6 5 פ 6 5 4 פ 4

 6 4 6 6 6 6 6 9 6 5 5 ס 5 59 5 5 6 5 5 5 4

 6 4 0 4 9 5 + 5 ס 5 5 9 5 5 4 9 6 6 5 6 +

 6 6 6 9 8 6 4 = 56 5 6 9 ס 5 5 6 4 5 5 5 5

 6 8 9 0 6 6 5 5 5 5 פ ס 6 5 ס 6 0 9 9 5 5

6 6 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 9 59 = 9 6 5 9 6 5 

 6 8 5 5 6 5 6 6 6 5 5 9 6 5 פ 6 5 58 5 5 5

 6 9 56 6 8 9 59 5 5 + 8 5 5 9 5 6 8 ה 6 5 5

 6 6 59 6 8 5 6 = 6 5 58 5 5 ס 9 5 59 5 5 8 5

 = 5 5 6 58 + 6 5 5 פ 8 6 60 + ס 6 5 = 5 5 6

 6 8 9 6 6 5 5 9 5 6 5 ס 6 8 9 9 6 6 5 4 +

 6 6 5 6 9 + 5 6 5 5 9 סט 6 9 6 59 0 9 6 9 8

58 6 5 58 8 5 + 5 5 9 9 5 5 5 59 9 5 5 5 4 5 

0 6 6 9 5 5 4 5 60 6 5 5 5 4 6 9 + 8 4 5 5 

= 5 8 59 = 5 5 5 9 5 6 4 9 4 5 8 4 6 9 8 

 5  פ 8 + 9 5 56 5 9 פ 6 ס 5 0 6 6 5 6 + 6



 387 .2555552666 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 6 66 א א 6 6 6 א 6 א א א 6 א + ןרעטש ןוא ןעמולב

 288 222225266 266 66 6 66 6 66,666 6666 4 . רענלעז רעד : "...קנעדעג ךיא;

 עי א א יי יי יי = 2222 לּפמעט סרוטַאנ ; עיליל יד

 יי יי יי ליל לי רעזעל עניימ וצ 290

 טַאטשלעדע רוד ןופ רעדיל עשיסור
 6 6 6 9 9 4 6 6 6 8 8 6 60 6 6 6 56 6 8 6 9 59 גרעבנייפ ל : שידיי

 טייהיירפ ןופ גנַאזעג סָאד .טז

393--2 8 9 + 

 396 .255555555556666666:++ (ריל) ןציװ ןגָאז טינ ןעק ךיא :טַאטשלעדע דוד
 397 .,(רעדיל ענעגנוזעג סטאטשלעדע 12 ןופ ןטָאנ יד טימ) ןוגינ ןוא דיל :טרַאבלעג לכימ

 417 ..2555555566 6666 66. + ,966666 666 + תוליפת ןוא סענמיה : גנַאל .ה

 429 ...555555556+ רוטַארעטילרעטעברא רעד ןיא טאטשלעדע : ןַאדזַאק .ש .ח

 440 .5555555666 6 6 6 6 6 א א. . + ...+י**י+++ (ךדיל) רעטכיד רעד : טאטשלעדע דוד

 (עיגָאלָאטנַא) טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל .ץדז

 4445 ..5652..25 ...566: 4 206666 66 6 א א 666 6.6 666 א דַאבאב .מ .נ

 1 יי יי יי יקסוועשטניװ סירָאמ

 עי יי יא ריר דלעפנעזָאר סירָאמ
 447 ...555566666666 6666 ,6666 666 6666. (טיװקליה סירָאמ) ןגנמה

 448--51/ ....5.555655666666 6.4 ,020666 666 666 66 666 666 6. + רעװָאשװָאב .י

 ר ארי ןהָאק .ס
 טי יי ר ןילייז = .י

 454 ......5656+ ,.59666.+4 ..666:666 ,.55666666 6664 ץיוװָאנערפ .ש .י

 456 ..6.65555666+ 1906 606 6666 666 66 6 66 א א * א 66 66 666 6 + ךלָאגנייר קחצי

 457--61/ ..........54 ,566666666 6,666 6666 66 ,656666 64 קיװייל .ה

 1 יי יי יי 405566666 666 666 6 6.6 4 לוס .א .מ

 462--5 2025 502 6 666 6 * 6 6. א א 6. א 6 6 6 א 6 6 א 66 666 66 א. 6... + יקסלָאדָאטס בקעי

 2 א א יי יי רעלזייה ןמלק

 466 2 2 2 2 2 2 2 א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א 6 6 6. א א א 6.6... 624 גרעבנייפ ,ל

 עי יי א א יי ימלא .א

 0 יי יי יא איר .  רעּפניװ .}

 469 ,25555555666 666... 24 1606 6 6 א 6 6 66 666... 6.6 6 4 ןײטשטַאלג בקעי

 471 ....4.566564..5 ,.6666++ ,66666 666 6666 6.6 664 + ....  סעלעיצל .א

 472 .2555556666 6666 666 6666. 6 24 1,966 66 66 66 66 6.6 6 + + סָארג ילתפנ

 עי יא א א ריר לאגיס י .י

 ץיפארגַאילביב ןוא קיטירק .ץנזז
 477 - 2 222 202 2 0506 6 6 6 6 4 6 א 6 6.6 6 2. + ןעװעג ייז ןענייז ריפ : יקצָאטסָאלַאיב .י .ב

 524 .225555555656 דיל ס'טאטשלעדע ןופ קיגַאמ ןוא קיגַארט יד : שטיװַאר ךלמ

 "רוטארעטיל רעשיטעװָאס-שידיי רעד ןיא טַאטשלעדע : ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא
 טקע  יייא = ,9555666 64 קיטירק

 557 (םויריל רעשיטע ןוא קיטנַאמַאר ערענַאיצולָאװער) טַאטשלעדע דוד : װָאקנימ .ב נ

 591 ......556665666 6566: 66 66 עיפַארגָאילביב-טַאטשלעדע יד :ןירושי 2 }
 שי ןארג רָאטקַאד םעד ןוא ןדנילב םעד ןופ עדַאלַאב יד : יקצַאטסַאלַאיב .י .ב
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 'טייז

 עי יי יי א א א יי קנַאד א ןוא ביול א

 616 ..555556666.+ ךוב ןופ סרעבעגסױרַא ןוא סרָאטַאיציניא יד ןופ טרָאװ-ףוס

 טעג יי א א א ר לטעצכוז

 סעיפַארנ ָא טָאפ ןוא רעדליב
 1 יי יי אייר טאטשלעדע דוד

 טל; יי יא יא אי יי עמַאמ-עטַאט ס'טאטשלעדע דוד

 54 ....... 2666 עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןייז ךָאנ רָאי רַאּפ א -- טַאטשלעדע דוד

 1 יי יא א א ר ר טנעמונָאמ-הבצמ רעד

 ןוא גורפ .ש ,ןעזייר םהרבא ,װָאסַארקעינ יאלָאקינ ,ןיסעיל .א ןופ סעיפארגָאטָאפ

 80--81 2555555566.  6666... 6664 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד

 טרעבלַא ,טסָאמ ןַאהָאי ,ןַאמפליה עינָאס ,איאקסװָארעּפ עיפָאס ןופ סעיפַארגָאטָאפ

 87--88/ ....4..6......5 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד ןוא סנָאסרַאּפ

 98 ....62..55 1900 ןופ "רעטעברא רעשידיי רעד; ןאגרָא-"דנוב ,, ןופ טאלב-רעש

 ןַאהַאק .בא ,ץנַארק ּפיליפ ,יקסנַא .ש ,יקסװָאלטישז םייח .רד ןופ סעיּפַארגָאטַאפ

 125--126 9555696..  6666 6656662 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד ןוא

 -לעדע עינַאס ,יקסװָאנאי .ש ,ץטאק השמ ,וָארַאטָאלָאז ללה ןופ סעיפַארגָאטָאפ

 181--182/ ...........66666+4 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד ןוא טַאטש

 קחצי .רד ,קַאװיּפס םייח .רד ,ןַאמדלָאג אמע ,רעטענ אנַא ןופ סעיפארגָאטָאפ

 189--190 ....224...2 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד ןוא שטיוורוה קיזייא

 192 ......4 2 2 2 6 6 6 6 2 א 6 6 6 6666 6666 6.6 6... 4 היװל עטייווצ ס'טאטשלעדע

 202 ....55555566666+ 4 1915 ,רעבמעװָאנ ןט28 םעד ,גנוקעדפיוא-טנעמונָאמ יד

 "טיײהרַאװ, טייז רעטשרע רעד ןופ עיפַארגָאטָאפ ,טַאטשלעדע דוד ןופ עילימיסקַאפ
 2323 ....5.25992 יי יי יא א יא ריי :(1889)

 415 ..25555566 6666 664 1885 רָאי ןיא בוטש רעטעברַא רעמירָא ןַא ןופ דליב א

 427 . . .ןהָאק לאכימ .רד ,קאווטיל ,א ,טיווקליה סירָאמ ,ןייּפ סקַאמ ןופ סעיפַארגָאטַאפ

 רעװָאשװָאב ףסוי ,יקסוועשטניװ סירָאמ ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ סעיפַארגָאטָאפ

 476 ....5.554555 (ןאברָא שזדרַאשזד) טַאטשלעדע דוד ןופ גנונכייצ ןוא

 ץרּפ ,ל .י ,קילַאיב .נ .ח ,ןַאמרעביל .ש ןרהא ,ןָאדרָאג ,ל .י ןופ סעיפַארגָאטַאפ

 499--:500 55555555666.  6.6 662 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד ןוא

 415 25555556 666 6 666 66 6666 6 + ךוב ןופ סרָאטַאיציניא יד ןופ סעיפארגָאטָאפ

 יקילײטַאב עכלעװ רעביירש יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ יד טקורדעג ןענייז םעד רעסיוא
 ' .ךוב ןיא ךיז

 טקורדעג ןענייז םיא ןופ רעדיל עקיצנייא ןוא ןעלקיטרַא סטַאטשלעדע ןופ ןקנופ)
 .(211 ,206 ,174 ,172 ,124 ,100 ,68 : ןטייז ףיוא



 חומדקה
 -רעש םעד ןופ ןעז ןעק ןעמ יוװ ,םױרַא טייג ךוב עקיזָאד סָאד

 -םיוא זיא סָאװ ,טאטשלעדע דוד ןופ טיײצרָאי ןטס-60 םוצ ,טַאלב
 ,טציא טשרע ןענישרעד רעבָא זיא סע .1982 רָאי םעד ןיא ןלַאפעג

 וצ טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד סָאװ םעד בילוצ ,1952 רָאי ןיא
 -לעדע ןא רַאפ ןַאלּפ א טכַארטרַאפ טניירפ עכעלטע טימ ןעמאז
 ,קנַארפ .ה .רד רעלעטשטפירש ןוא רעלטּפַאשנסיוװ רעד ,ךוב-טַאטש
 ,טעברַא רעד ןופ בײהנָא עמַאס םייב ןברָאטשעג גנולצולּפ זיא

 ךיז ךיא בָאה ךוב םעד ןופ עיצקאדער יד ןעמענרעביא םייב

 קנַארפ .ה .רד סָאװ ,טקעּפסנַאק-העדומ םעד טימ טנכערעג יאדווַא
 ,יתעד יפל בָאה ךיא רעבָא .ןבעגעגסױרא טאהעג ןיוש טָאה
 -יײרברַאפ ןַאלּפ ןקימרַאפ טינ ךָאנ םעד ,קוק םענעגייא ןיימ ךָאנ
 סרָאטַאיציניא-םירבח יד ןופ המכסה רעד טימ בָאה ךיא ; טרעט
 ןגיוצעגוצ (ךוב ןופ ףוס םוצ טקורדעג זיא ייז ןופ טרָאװ א סָאוװ)
 ,ןלײטּפָא עיינ טריפעגנייא ןוא רעטעבראטימ ךָאנ

 -סױרַא זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,ךוב םעד ןופ עבַאנפיוא טּפױה יד
 טלַאטשעג עשיטע ,ענייש יד ןבױהסױרַא ,יינ סָאד ףיוא ןעננערבוצ
 -וצנָא ךיוא--טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא .טַאטשלעדע דוד ןופ
 רעד ןופ דליב םָאד ,ךעלגעמ רָאנ זיא סע ליפיוו ףיוא ןענעכייצ
 -עג ,טבעלעג טָאה טאטשלעדע דוד ןעוו ןבעל ןשידיי ןיא הפוקת
 ךיוא ןוא טייצ רעד ןופ םעטָא םעד ןבעג וצ ;ןּפַאשעג ןוא טפמעק
 יד ףיוא טקריוועג ןבָאה געט עקישיור ענעי ןופ ןעיידיא יד יוװ ןעז
 .ןרָאי עקידרעטעּפש

 זיא טאטשלעדע דוד רעבָא .ןעמָאנ א זיא טַאטשלעדע דוד
 ,םיליכשמ -- ץלא ןעוו טייצ ַא ןָא טנָאמרעד רע .םעד ןופ רעמ ךיוא
 -ץג ןוא ,"ןקילָארשי, טקעוועג ןבָאה -- ןטסילַאיצָאס ,ןויצ יבבוח
 ןייטשוצפיוא ,רעטעברַא ןטפאלקשרַאפ םעד ,ףאלקש םעד טקעוװ
 ךָאנ טפאשקנעב רענעדנוצעגנָא ןַא ןָא טנַאמרעד רע :ףָאלש ןופ

 עקיטייז ןופ ץוחמ סָאװ טפַאשקנעב א -- "! ןעמוק זומ סָאװ גָאט, א
 רעיינ א ןיא סע טכייל ,ןסולפנייא ערעדנַא ןוא עשיטפיקלָאפ-שיפור
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 חמדקה 12

 -- ןופ םולח ןקידתורוד ,ןשידיי-טלצרָאװרַאפ טלַא םעד טימ הביבס

 .םימיח תירחאב היהו

 עקיטכיו ערעדנַא יד טימ ןעמַאוװצ -- טַאטשלעדע דוד

 רעטשרע רעד ןעוועג ךָאד זיא -- טייצ ןייז ןופ רעגניז-ןטעַאּפ

 סָאד : ןבעל-םקלָאּפ ןגיה םעד ןופ גנַאזעג עטשרע סָאד ןוא ,טַאלב

 "ניא עשידיי עקידטסלָאמַאד יד ןעוו געט ענעי ןיא גנאזעג עטשרע

 -- ?םלוע-םע, ןופ םיורט םעד טימ רעהַא ןעמוקעג זיא ץנעגילעט

 ! קלָאפ טיירּפַאב ,קלָאפ קיביײא ,קלָאפ-טלעוו

 טלָאװעג ךיוא ןעלקיטרַא ייר ַא ךרוד ,ךוב םעד ןיא בָאה ךיא

 ןיא וויטָאמ ןלַאיצַאס םענרעדָאמ םעד ןופ טרובעג סָאד ןענַאטַאב

 "עג זיא וויטָאמ רעקיזָאד רעד ױזַא יו ןוא ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד

 ןוא ןבעל ןשידיי םעד ךרוד רעטייוו ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא ןעגנַאג

 יו ,םירבח-טייצ ענייז ןוא ,,ע .ד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ךרוד

 ןוא ,רעװָאשװָאב ףסוי ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 ןקיזָאד םעד טָא ןופ בײהנָא רעד ןעוועג ךָאד ןענייז ,ערעדנַא רַאּפ א

 רעדיל ץלַאיצָאס ערעייז .וויטָאמ ןלַאיצָאס ןקידנרילעבער םעיינ

 םוצ זיא "דנוב , רעד ךָאנ רעדייא וליפא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 ךיוא עקַאט ,קפס ןָא ,רעדיל ערעייז טימ ןבָאה ייז ןוא ןעמוקעג ןבעל

 ,שטנעמ-סקלַאּפ ןשידיי םעד ןופ גנוכַאוװפיוא רעד ףיוא טקריוועג

 טרעוו ץלַא סָאד .םי טייז רענעי ףױא הכאלמ-לעב ןוא רעטעברַא

 .ךוב ןקיזָאד םעד ןיא טרירַאב ךיוא

 ךיא גָאה ,טייצ ס'טַאטשלעדע ןופ ןדנאר יד ףיוא קידנעייג

 דוד ,ןיילַא םיא גיוא ןופ טזָאלעגסױרַא טינ טונימ א ףיוא רעבָא

 ןופ רעגניז ,תוריזנ ןופ ןַאמ ,טץָאּפ-רעריטרַאמ םעד ,ןטַאטשלעדע

 םענייש ןייז בילוצ סָאװ ,ןובירט-סקלָאפ ,קיגַארט רעכעלשטנעמ רעד

 יד ךרוד ךוב סָאד זיא רעבירעד .ןפַאשעג ךוב סָאד טרעוו קנעדנָא

 ןלײטּפָא יד ךרוד ןוא רעלעטשטפירש ע'בושח יד ןופ ןעלקיטרַא

 ןימ ַא ןפַאש ךיז לָאז סע זַא ,טריטקַאדער ןוא טלעמשעגסיוא ױזַא

 ןייז טימ ןָא ךיז טביוה סע .ןטַאטשלעדע דוד ןופ עיּפַאדנַאנַאמ

 טימ עקירעמַא ןייק גנורעדנַאװסױא ןייז ;טנגוי ןייז ; םייהדניק

 ןפמַאק יד ; שידיי וצ שיסור ןופ ןייגרעביא ןייז ; סעקינ'םלוע-םע יד

 ; ןָאטעג טָאה רע סָאװ םיבוט םישעמ יד ןוא טריפענ טָאה רע סָאװ

 ןדייל ץנייז ; טעַאּפ ןוא טסיצילבוּפ ,רָאטקַאדער סלַא גנואוט ןייז

 יָאה ענייז ; דיירפ לסיב ןייז ךיוא ןוא ןעגנובעלרעביא ערעווש ןוא

 ןייז ;ןּפַאש שירַארעטיל ןייז ;ןעגנושיוטנַא ענייז ןוא ןעגנונעפ

 זיא םָאװ עדנעגעל יד -- ץלַא רעביא ןוא ; טםיוט ןוא טייהקנַארק

 .רָאװ זיא סָאװ עדנעגעל ַא ,םיא ךָאנ ןבילבעג



 המדקהי

 םירבח:-טייצ ענייז ןופ תונורכז ןיירַא ךיוא ןעמוק ךוב ןיא

 -ץעצס ,ןטנעמָאמ עטרעדלישעג ןוא (רעכיב ייר ַא ןופ ןעמונעגסורַא)
 ןעק ךוב ןיא .געט ענעי ןיא ןבעל-ןסַאמ ןוא רעטעברַא םעד ןופ סענ
 ןעמוקעגרָאפ ץלַא זיא סָאװ --- ,שפנה ןובשח ןימ א ןעניפעג ךיוא ןעמ
 ךיוא !טציא זיב -- םיוט ןגנוי ןייז ןופ רָאי -- 1892 רָאי םעד ןופ
 ךיז טרָאּפ יו : םעלבָארּפ רעד ןיא קילכניײרַא ןַא ךוב ןיא ָאד זיא
 ךוב ןיא טנכײצעגנָא ןענייז רעטמייוו ? עיצולָאװער טימ קיטע סע

 דוד רעגנוי רעד סָאוװ ןסולפנייא עשיאעדיא ןוא עשירַארעטיל יד
 ןוא ,דמערפ רעד ןופ ,ואוושרעדנַא ןופ טכַארבעג טָאה טַאטשלעדע
 טייקכעלנעזרעּפ ןייז ךרוד ךָאנרעד טָאה ןיילַא רע סָאװ ןסולפנייא יד
 -ץברַא ןוא סקלָאּפ רעזדנוא ןיא טזָאלעגרעביא טרָאװ ןייז ךרוד ןוא
 .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןוא ,ןבעל-רעט

 -פיונעצ א ,עיגָאלַאטנַא עניילק א ןיירַא ךיוא טמוק ךוב ןיא
 ןגעוו ןבירשעג ןבָאה ןטעָאּפ ערעדנַא סָאװ רעדיל עלַא ןופ גנולמַאז
 ויב (!ןבעל ןייז ייב ךָאנ) 1891 רָאי םעד טייז ןטַאמשלעדע דוד
 ןבירשעג ןבָאה ןטעָאּפ עטסעיינ עמַאס ערעזדנוא .גָאט וצ טנייה
 לָאמַא ןופ --- אפוג רעדיל יד ךרוד .טלַאמשעג-טאטשלעדע רעד ןגעוו
 ןגאזגיז ךרוד ךיז טיצ סָאװ עיניל א ןעזרעד ןעמ ןעק -- ! טציא זיב
 ןופ ביױהנָא עמַאס םעד ןופ --- ,ןעגנולדנַאװרַאפ עיינ ךרוד ךיוא ןוא
 טינ טרעוו ןוא ךיז טיצ ; ןבעל-סקלָאפ ןטכַאװעגפױא רעזדנוא
 ,סמערוטש ,סרעטיוועג עדליוו ןעמוק סע שטָאכ ,טקַאהעגרעביא
 טייג עיניל יד ...ןדיי ןָאילימ סקעז ןופ םוקמוא ,ןברוח ןוא טיוט
 .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב םידָאפ רעטיור ַא יו ךיז טיצ ןוא

 ןעמוק -- ןטנעַָאנ ןוא ןטייוו -- רבע םעד טימ תוכייש ןיא

 רעריפ ןופ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןופ רעדליב ייר ַא ןיירַא ךיוא ךוב ןיא
 טמוק דליב סעדעי .ןטעָאּפ ןופ ןוא רעפמעק ןופ ,רעגָאז-טרָאװ ןוא
 ןעגנורעלקרעד עלעיצעּפס טימ ,טפירשרעטנוא רעלעיצעּפס ַא טימ
 ןָאט וצ טָאה טייקכעלנעזרעּפ ענעי ןוא יד סָאװ ,ןעגנוזיײװנָא ןוא
 :שטנואוו ןיימ ןעוועג זיא םורַא ױזַא .טייצ-טַאטשלעדע רעד טימ
 ןזָאל וצ ךיוא ןוא טַאטשלעדע דוד ןופ טלַאטשעג יד ןעגנערב וצ
 .עכַאּפע רעד ןופ םעטָא םעד ןריּפש

 ןוא טייקכעלנעזרעּפ ןייז טימ טקריוועג טָאה טַאטשלעדע דוד
 -ץג רֶע טָאה ץלַא ןופ רעמ זַא ,קפס ןַא ךָאד זיא סע רעבָא .םישעמ
 .רעדיל ענעגנוזעג ענייז טימ טּפיוהרעביא ןוא ,רעדיל טימ טקריוו
 ןיא ףימ ןעגנורדעגניירא ןענייז סעידָאלעמ יד טימ ענייז רעדיל יד
 עכלעוו ,עקידנדייל יד ןופ ,רוד-ןטנַארגימיא םעד ןופ רעצרעה יד
 -ץג ייז טָאה ןעמ .ּפַאש-ץיווש ןיא ןרָאװעג טּפאכעגנײרַא ןענייז
 ןעיגילער א טימ ןעגנוזעג ײז טָאה ןעמ ,תוליפת יװ ןעגנוז
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 המדקה 14

 ךוב-קנעדעג םעד ןיא ןבעגעגנירא ָאד רימ ןבָאה רעבירעד .רעטיצ

 עטסרעלוּפָאּפ ענייז --- ,רעדיל ס'טַאטשלעדע ןופ ןצרעפ וצ ןטָאנ יד
 .(ייז ןגעוו ןעגנוטכיײלַאב ןוא ןעגנורעלקרעד טימ) .ןעגנַאזעג

 בוא ,טכיירגרעד ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ טלָאװ ליצ רעד רעבָא

 ָאד טלָאװ ,טרָאװ שירעפעש ןוא טושּפ ןייז טימ ,ןילַא טַאטשלעדע

 לָאמַא רעדיוו ףרַאד ןעמ .קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טינ יינספיוא

 םָאװ ,הרוש רעשיטעָאּפ ןייז ןופ םטיר םעד ,גנַאלק םעד ןרעהרעד

 זיא ,שיאַאזָארּפ טּפָא ןוא טעוועלבוהעג טינ לָאמַא זיא םִע שטָאכ

 ; םזילַאעדיא ןופ ילג םעד םימ טילג ןוא ןייר ןוא רעטיול רעבָא סע

 -יטכירפיוא עשיטעָאּפ ןייז ,תומימת ןייז ןעמענַאב יינספיוא ףרַאד'מ

 ענייז גנונַאמ יד ןוא ףור םעד ןרעהרעד לָאמַא רעדיוו ףרַאד'מ ;טיײק

 -סיצילבוּפ ענייז ןיא טקירדעגסיוא טָאה רע סָאװ גנונרָאװ יד ךיוא ןוא

 -ַאב ןסיורג ןופ רעבירעד זיא סע .ןעלקיטרַא עשימעלַאּפ ןוא עשיט

 ם'טַאטשלעדע ןעלמַאזוצפיונעצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה סע סָאװ טייד

 טינ טציא זיב ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןרָאי עקילָאמַא ןופ ןעלקיטרא

 ןעמ טרעוו ןעלקיטרַא יד טנעייל ןעמ זַא .םרָאּפכוב ןייק ןיא ןעוועג

 -- ,ןעזעג טָאה שטנעמ רעגנוי רעד טָא יו טרעדנואוורַאפ םושּפ

 ןענייז ןעגנונרָאװ ענייז ןופ לייט יו ןוא -- !ןעזעג טָאה רע טייוו יו

 ,תמא ןוא קיטכיר ןעוועג

 .רד ןופ ןעמַאנ םעד גנורערַאפ ןוא טּפַאשביל טימ ןָאמרעד ךיא

 רעד טימ ןבעל ץנַאג ןייז ךיז קידנבעגּפָא סָאװ ,קנַארפ ןאמרעה

 טָאה ,תורוד ןופ ףיול ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשיטע ןגעוו גנושרָאפ

 טלַאמשעג רעשיטע רעד רַאפ טּפַאשביל עכעלרעניא ןַא טַאהעג ךיוא

 ךיא .ןטַאטשלעדע דוד רַאפ ,עכַאּפע-גנַארד ןוא םרוטש רעזדנוא ןופ

 ; םולח ס'קנַארפ .רד טליפרעד טעברַא ןיימ טימ בָאה ךיא זַא ףָאה

 יד ןופ ןשטנואוו יד טליּפרעד ךיוא בָאה ךיא זַא ,ךיוא ףָאה ךיא

 .םרָאטַאיציניא-םירבח

 .טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג רימ ןבָאה סָאװ ,ןעמעלַא קנַאד ןיימ

 ןפראד עכלעוו יד ןופ ןעמענ יד ןבעגעג ןרעוו ךוב ןופ ףוס םוצ)

 ,(קנַאד טימ ןוא ביול טימ ןרעוו טנָאמרעד

 רעביא טציא ךיא ביג ץרא ךרד סיורג טימ ןוא טפַאשביל טימ
 .רענעייל יד וצ ךוב עקיזָאד סָאד

 ,יקצַאטסַאלַאיב .י .ב

 1988 ,ילוי ,קרָאי ןינ
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 טאטשלעדיע דוד ןופ גפוורעד

 .סעטַאד עשיפַארגָאיב ; יקצַאטפַאלַאיב .י .םב

 .ןֿפַאש ןוא ןבעל ס'טאטשלעדע : ןידרָאג אבא

 .טסיצילבוּפ ןוא רָאטקַאדער ,טעָאּפ : קנַארפ ןַאמרעה .רד



 .ןצננילק טינ צוומ ןיימ ןצק ךצלקצלג טימ

 : טפּפמורט-סגירק ַא טימ טפור יז ,טקפוו יז

 (ןצנניז רָאנ יז וצק רשדיל-םרוטש

 .טצפָארּפ ןטלַא ןַא ןופ רצייפ ןטימ

 ןרַאֿפ ןכַאװ ףכצלטצ ןבירשפנ ,"ףוומ ןיימ, :דיל סטַאטשלצרצ ןופ)

 ,(1892 .טיוט

 טרצנוד ןוא טננילק'ס : דיא רצה יוזַא

 ,טרצדנוהרָאי וצ טרעדנוהרָאי ןופ

 -- טרצדנואווַאב טלצוו רעצנַאנ רצֹד ןופ

 ! קָאלנ-םרוטש ןייד ,טײהײרֿפ

 .("3171894 3 דיל ןוֿפ)



 יקצַאטסָאלַאיב .י ב

 סעטַאד עשיפַארגָאיב

 וקצָאטסָאלַאוב .י .ב

 ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רע :טַאטשלעדע דוד ןופ עטכישעג יד זיא סָאד ןוא

 רעגניז ַא ,רעקיטכיר ,רעגניז-סקלָאפ ַא ןוא רעפמעק ַא ןעוועג זיא ; קלָאפ

 -ַאב, וצ ןוא ?ץרעמש ןוא ףמַאק ןופ, דיל סָאד םיא ןעגניז וצ ,קלָא פ ןרַאפ
 ךיז טָאה רע !תמא ןופ ןַאמ :ץלַא ןופ ךָאנ רעמ רעבָא .?ץרַאה ןייז ןרעטסייג

 -עג ןוא טסַאהעג ןרעוו, סָאװ ,עלַא רַאפ ןוא ןטגָאלּפעג ןוא ןטגָאיעג ןרַאפ טימעג
 טבעוועג ןוא ,רקש ןגעק ןטירטשעג ,עטזָאלרָאװרַאפ טקיטומעג טָאה רע ;"ןבירט

 ןוא דייל ךרוד' ,רע טָאה ןיײלַא ךיז .טייהשטנעמ רעטײרפַאב ַא ןופ םולח םעד

 -רעריטרַאמ ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהרעד ךיז ןוא ןרעטייל טלָאװעג !ןרערט ךרוד
 טָאה טרָאװ סָאד .,טַאט טימ יאס ןוא טרָאװ טימ יאס ןָאטעג סע טָאה רע !טּפַאש

 טסַאּפ סע .םישעמ עטוג ןופ בוח םעד ןופ טײרפַאב טינ טונימ ַא ףיוא םיא

 ,ןעגנַאגעג טינ רע זיא עקידניז יד ןופ געוו רעד ףיוא ןוא/, : ןגָאז וצ םיא ףיוא ךיז
 ןוא רשוי וצ טרעיינ ,ןסעזעג טינ רע זיא רעטעּפשּפָא יד ןופ הביסמ רעד ןיא ןוא
 ןוא גנונרעל ַא וצ ןרָאװעג רע זיא ױזַא ןוא ."רעגַאב ןייז ןעוועג זיא טייקיטכערעג
 ,תורוד ערעטעּפש יד רַאפ ךיוא ןוא רוד םענעגייא ןייז רַאפ ליּפשיײיב ַא וצ
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 ,יַאמ ןט-21 םעד (דנַאלסור) ,עגולַאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טַאטשלעדע דוד

 קיניײװ ץנַאג .עװקסָאמ ןופ טסרָאיװ 172 ,טָאטש עשיסור עטלַא ןַא זיא עגולַאק ,6

 ,טָאטש רענעי ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי

 -סיוא ןַא ןעוועג זיא ,(השמ) שטיווָאנַאװיא יעסיָאמ ,עטַאט ס'טַאטשלעדע דוד

 ַא ןעועג טייצ לקיטש ַא טרָאד זיא רע .טַאדלָאס רעקסוװעיַאילָאקינ רעטנידעג

 ,לימ-געז ַא ןיא טעברַאעג רע טָאה רעטעּפש ןוא (טנַאיצילָאּפ) יָאוװַאדרָאג
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 -עג סָאװ קינייװ טנגוי רעירפ ןוא טייהדניק ןייז ןיא טָאה טַאטשלעדע דוד
 -טיל םענעמוקעג ַא ייב טנרעלעג רע טָאה טייצ לקיטש ַא ,טייקשידיי ןופ טסואוו

 יצ ליפ טנרעלעגסיוא םיא טָאה רע יצ ,דמלמ רענעי זַא ,ךעלגעמ זיא'ס ,דמלמ ןשיװ

 -כעלנעזרעּפ ס'טַאטשלעדע ןיא ,סולפנייא ןשביה ַא םיא ףיוא טַאהעג טָאה ,קיניײװ

 -נעס רעסיוועג ַא טריּפשעג לָאמעלַא ךיז טָאה ןפַאש ןקידרעטעּפש ןייז ןיא ןוא טייק
 -רעטניא ןוא טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טייקשידיי ןוא ןדיי רַאפ טנעמיט
 ,טדערעג טָאה -- רבדיו, ןופ דמלמ רעשיווטיל רענעי זַא ,ןייז ןעק .טסילַאנָאיצַאנ

 ךעלדנרעק עטשרע יד טייזרַאפ ךיוא ןטַאטשלעדע ןיא טָאה "טגָאזעג טָאה --- רמאיו

 טקעלּפטנַא לעה ךיז טָאה סָאװ טפַאשביל ַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד וצ טפַאשביל ןופ
 ,ןפַאש ןקידרעטעּפש ןייז ןופ רָאי 4--3 יד ןיא

 טנרעלעג ךיוא טַאטשלעדע דוד טָאה 1876 ןוא 1872 ןשיווצ ןרָאי ענעי ןיא

 טָאה ,רוטלוק עשיסּור ןוא ךַארּפש עשיסור ,טייקשיסור יד ,רערעל ןשיסור ַא ייב

 -ניא ןעוועג זיא רע .טנַאהרעביױא יד ןעמונעג -- ,עגולַאק ןופ דיװַאד --- םיא ןיא
 ,טריציפיסור ןצנַאג

 ןיוש רע טָאה רָאי ףלע םורַא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,1877 רָאי םעד ןיא

 יד ןעגנוזַאב רע טָאה רעדיל עטשרע יד ןיא ,שיסור ףיוא רעדיל ןביירש ןעמונעג
 -עג עגולַאק ןיא טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןלעפעג ןענייז רעדיל עשילגניי ענייז .,רוטַאנ

 טָאה טייצ רענעי וצ ."ילכ ַא טסקַאװ שטיוװוָאנַאװיא יעסיָאמ ייב , זַא ,ןדייר ןעמונ

 ,?יטסָאמָאדעװ יקסנרעבוג, : גנוטייצ רעגולַאק רעד ןיא טקורדעג סנייז דיל ןייא ךיז

 קידנעייז ךָאנ ,?טעָאּפ , ןעמָאנ םעד טימ טניורקעג םיא ןבָאה עטנַאקַאב ןוא טניירפ

 עשיסור יד ןופ רעדיל יד וצ ןפרָאװעג ךיז ןערב סיורג טימ רע טָאה גנוי ץנַאג
 ענעי ןופ .(ןָאסדַאנ ןופ רעדיל יד וצ ,רעטעּפש) .,ווָאסַארקענ ןוא ןיטיקינ רעטכיד

 ,ויטָאמ ןלַאיצָאס םעד ךיז ןיא טפַאזעגנייא תועמשמ טַאטשלעדע דוד טָאה רעטכיד
 ןוא רעיױּפ םעד ןופ טײקמערָא רעד ףיוא דיל-גָאלק סָאד ; גנואיירפַאב וצ ףור םעד

 ַא טימ רעגניז -- רעטכיד ענעי ןופ טָאה רע ,ןײמעגלַא ןיא ןטקירדעג םעד ןופ
 ,טסעטָארּפ ןוא ףמַאק ןופ ןוויטָאמ יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא --- תוירחא רעלַאיצָאס

 -ידיי רעד ףיוא רעדיל עשיקרָאי-וינ ענייז ןיא טניישעגפיוא ךָאנרעד ןבָאה עכלעוו

 .ךַארּפש רעש

1882--+-0 

 -רעבירַא רע זיא ,רָאי 14 ןעוועג טלַא זיא טַאטשלעדע דוד ןעוו ,1880 רָאי ןיא

 ןוא (שרעה) עשירג : רעדירב יירד ענייז טבעלעג ןבָאה סע ואוו ,וועיק ןייק ןרָאפעג

 עשַארבַא ןוא .ןַאמ ןטשרע סעמַאמ ןייז ןופ רעדניק --- ווָאקינשטומ (ןרהא) אשָארא

 "דַא ןַא ןרָאװעג זיא ווָאקינשטומ ןמחנ רעדורב רעטרעפ ַא) טַאטשלעדע (םהרבא)

 טָאה (ַאנווָארָאדָאיפ ַאנירעטַאק) לטע ענייז עמַאמ יד .(גרוברעטעּפ ןיא טַאקָאװ

 רעטכָאט ַא ןוא ןיז יירד ןוא (ווָאקינשטומ) ןַאמ ןטשרע ריא ןופ ןיז יירד :ןריובעג

 .ןַאמ ןטייווצ ןופ ,הרש

 -נענרעד ךיז ,ןרָאי עשילגניי ,עגנוי ענייז ןיא טַאטשלעדע טָאה ,וועיק ןיא ,טרָאד

 יד וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ןטנעדוטס ,טיילעגנוי עּפורג ַא וצ טרעט
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 -שידלעה ןגעוו ןרעהנָא ןעמונעג ךיז טַאטשלעדע טָאה טרָאד .ןזיירק עשיטסיקלָאפ

 ןופ טַאטשרַאװ-רעטסוש םעד ןיא .םזירַאצ ןגעק ףמַאק ןוא ןדלעה ןגעוו ןוא טייק

 ןגעוו רעדיל טימ טרעהעגנָא ךיוא ךיז טַאטשלעדע דוד טָאה ,עשַארבַא רעדורב ןייז

 -ַאכ ןרענָאיצולָאװער ַא ןופ ןעגנַאזעג יד טימ ןוא רעױּפ םעד ןופ לַאזקיש םעד

 ןבעל ןצנַאג ןפיוא --- תוישעמ טימ ןעמונעגנָא ךיוא ךיז רע טָאה טרָאד .רעטקַאר

 -ָאק-ריפסיוא) ?טעטימָאק-ינלעטינלָאּפסיא, םעד ןופ ןטייקשידלעה יד ןגעוו --- ןיוש

 -וָארעּפ יד ןופ ןטייקשידלעה יד ןגעוו ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ; רעד ןופ (טעטימ

 ןטַאטנעטַא טיירגעגוצ ןבָאה ייז יו ,סנַאמפלעה עינָאס ןוא סווָאבַאילעשז ,סַאיַאקס

 ךָאנרעד עיטּפשמי'רַאפ ןענייז ייז יו ןוא ; סרָאטַאנרעבוג ,ןרָאטסינימ ,ןרַאצ ףיוא

 -ער ןופ דליב סָאד םיא רַאפ ןרָאװעג זיא סָאד .הילת רעד וצ ןעגנַאגעג שידלעה

 ! םוטרעריטרַאמ ןופ דליב סָאד ! עיצולָאװ

 ןָאטעגנײרַא רעפיט ץלַא ךיז טַאטשלעדע דוד טָאה טייצ רעגיבלעז רעד ןיא

 עשיטעָאּפ ךיוא ןוא ,רעדיל ךס ַא ןבירשעג טָאה ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא

 זיא וויטָאמ רעלַאיצַאס רעד סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טינ .שיסור ףיוא ,עזארּפ

 טייקנייש רעד ןָא ןסעגרַאפ טינ רעבָא רע טָאה רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג םיא ןיא

 ייוצ עקיזָאד יד יו ןעז רדסכ ןעמ ןעק רעדיל-טנגוי ענעי ןיא .רוטַאנ רעד ןופ

 ךיז ןבעוו ןוא ךיז ןענעגעגַאב ,תוירחא עלַאיצָאס ןוא טייקנייש-רוטַאנ ,ןוויטָאמ

 | ,ןעמַאזוצ

 ַא ,טגָאזעג רעקיטכיר ,טנעמָאמ רעקידנדײשטנַא ןַא ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא

 סָאװ ,גנוריסַאּפ ַא ,טנעמָאמ ַא ; ןבעל ס'טַאטשלעדע דוד ןיא טנעמָאמ רעשיגַארט

 רָאנ -- ןרָאצ ַא .יירשעג ייוו ןסיורג ַא ןוא ןרָאצ ןפיט ןפורעגסױרַא םיא ןיא טָאה

 ןייז ןעועג טַאטשלעדע ךָאד זיא ךעלטנעגייא ױזַא .ןקַאב יד ףיוא רערט ַא טימ

 ןברָאטשעג זיא רע םירָאװ ,ןבעל ןגנוי ןצנַאג ןייז : טגָאזעג רעסעב .ןבעל ןצנַאג

 ,רָאי 26 ןופ רעטלע ןיא

 םָארגָאּפ רעד : ןעוועג זיא וועיק ןיא ןבעל ןייז ןיא טנעמָאמ רעשיגַארט רעד

 ןט-8 םעד) .ןדיי יד ףיוא טריזינַאגרָא טלָאמַאד טָאה גנוריגער עשירַאצ יד סָאװ

 ןיא רעדיל טימ ןוא ןעמיורט טימ ,לגניי עגנוי סָאד ,טַאטשלעדע דוד ,(1881 ,יַאמ

 : ןעיירש ייז ןוא סעקישטשמָארגָאּפ עטעשויעצ יד ןפיול סע יװ ןעזעג טָאה ,ןצרַאה

 רע ,טקריוװעג ךעלקערש םיא ףיוא טָאה סָאד --- ! ןדיי יד טגָאלש */ ווָאדישז יעב ;

 -נעמַאזוצ שיזיפ זיא רע .טנורגּפָא ןטספיט םוצ טרעדינרעד יו טליפרעד ךיז טָאה

 ןעמונעגוצ םיא טָאה ןעמ .,טײהקנַארק-ץיה ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא ןוא ןכָארבעג

 זיא טײהקנַארק ענעי זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה טניירפ ס'טַאטשלעדע .,לָאטיּפש ַא ןיא

 -עג זיא טַאטשלעדע .טיײהקנַארק-ןעגנול רעקידרעטעּפש ןייז ןופ הביס יד ןעוועג

 ,זָאלוקרעבוט-ןעגנול ןופ ןברָאטש

 ןגנוי םעד ןופ ןבעל םעד ןיא טנעמָאמ רעקיטכיוו רעטייווצ ַא טמוק טציא ןיא

 ךיז רע טָאה ,רָאי 16 םיוק ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,1882 רָאי ןיא ,טַאטשלעדע

 ןרָאפ טזָאלעג ךיז טָאה עכלעוו ,"םלוע-םע; עּפורג רעוועיק רעד ןָא ןסָאלשעגנָא

 עשיטסינומָאק ףיוא סעינָאלָאק ןדנירג וצ טרָאד גנונפָאה רעד טימ עקירעמַא ןייק

 יד טעדנירגעג ךיוא ךיז טָאה ,ןרעוװ טנָאמרעד ָאד ףרַאד ,רָאי םענעי ןיא .תודוסי
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 תיב; טניימ סָאד סָאװ -- ?וליב? ןעמָאנ םעד טימ *סעצניטסעלַאּפ, יד ןופ עּפורג

 -לעדע .לארשי ץרא ןייק ,עניטסעלַאּפ ןייק ןרָאפעג ןענייז ייז ,?וכלנו וכל בקעי

 .עקירעמַא ןייק סעקינ'םלוע-םע יד טימ ןרָאפעג זיא ,טגָאזעג יוװ ,רעבָא טַאטש

 ייוצ יד ןופ רעדעי ןופ ןרָאפ סָאד זַא ןעז ןעמ ןעק רעטעּפש רָאי 60 טימ טציא

 ךרוד ,טריפעג געוו רעד טָאה סעציוליב יד ןופ .טסיזמוא ןעוועג טינ זיא סעּפורג |

 תנידמ רעקיטציא רעד וצ ,ףמַאק ךרוד ןוא טעברַא ךרוד ,טעברַא ךרוד ןוא ימ

 עיצַארגימיא-ןסַאמ רעד ןופ טסייה'ס ,רעדיװ סעקינ'םלוע-םע יד ןופ ;לארשי

 גנואיוב ךרוד ,טעברַא ךרוד ןוא ףמַאק ךרוד ךיוא ,טריפעג געוו רעד טָאה --- ,רעהַא

 ךרוד ,שינעלגנַאר-עיידיא ןוא ײטרַאּפ ךרוד ,גנוריצנערעפיד רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 ןקיטציא םעד וצ---גנופַאש ךרוד ךיוא ןוא ,גנוכיירגרעד ךרוד ןוא גנולכיורטש

 ,םוטנדיי ןשינַאקירעמַא ןסיורג

 ,יטעניסניס ןיא טצעזַאב ךיז עקירעמַא ןייק קידנמוק טָאה טַאטשלעדע דוד

 ןוא שרעה :ןעמַאמ ןייא ןופ רעדירב ערעטלע ייווצ ענייז ןופ םייה עיינ יד --- ,ָאײהָא

 ןופ ךַאפ רעד ייב רעטעברַא ןַא ָאד טרעוו טַאטשלעדע דוד ,ווָאקינשטומ ןרהא

 ,םידגב ןיא ךעלכעל-ּפענק ןכַאמ

 דוד רעגנוי רעד טָאה ,עקירעמַא ןיא קידנעייז ןיוש רָאי רַאּפ עטשרע יד = |

 רעד טימ -- ךעלטנעגײא ,דנַאלסור טימ טבעלעג ץלַא ךָאנ טַאטשלעדע

 טימ טגלָאפעגכָאנ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טָאה רע .דנַאלסור רערענָאיצולָאווער)

 טָאה רע .עיזעָאּפ רעשיסור רעד ןיא גנוניישרעד עיינ עדעי סערעטניא סיורג

 "עג טָאה גורפ .ש סָאװ ,רעדיל עיינ יד ןעמונעגפיוא םערַאװ ערעדנַא ןשיווצ

 תורוש עלַאטנעמיטנעס-שיריל ס'גורפ ןופ ןטפַאשקנעב יד .שיסור ןיא ןבירש

 ןָאסדַאנ ןופ ןטפַאשקנעב יד טימ ןטַאטשלעדע ןיא טבעװרַאפ גנירג ױזַא ךיז ןבָאה

 ,וָאסַארקענ ןוא ןיטיקינ ןופ ןוויטָאמ יד טימ ןוא

 םעד וצ ןרעטנענרעד ךיז ןעמונעג ךיוא טַאטשלעדע דוד טָאה רעבָא לייוורעד

 -עגנייא ענייז .ךַארּפש עשילגנע יד ןענרעלרעד ןעמונעג ךיוא טָאה ןוא םורַא ןגיה

 ךיז ןיא ,ןצעזרעביא ןעמונעג רע טָאה ןוויטָאמ ערענָאיצולָאװער-שיסור עטפַאז

 ןרָאבעג ןעמונעג םיא ןיא טָאה'ס ,הביבס רענַאקירעמַא רעד וצ ייז ןסַאּפוצ ןוא ,אפוג

 ןופ שיקלָאּפ שיסור --- טײקשירענָאיצולָאװער רעטלּפָאד ןימ ַא ןופ זעטניס ַא ןרעוו

 ,טייצ רענעי וצ .טייז רעטייווצ רעד ןופ שיטסילַאיצָאס-שיטסיכרַאנַא ןוא טייז ןייא

 -רַאנַא יד ןופ ןרָאװעג טקריװַאב קרַאטש טַאטשלעדע זיא ,1885 רָאי םעד םורַא

 ןוא ,זיּפש ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא ,רעפמעק ןוא רעביירש ,רעקיטערָאעט עשיטסיכ

 טסיכרַאנַא רעד סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ךיוא םיא ףיוא טָאה ױזַא .ערעדנַא

 -ַאב-טלעוו ןופ ןטפירש יד טנעיילעג ךיוא ןיוש רע טָאה אמתסמ .טסָאמ ןַאהָאי

 זַא ןעניימ וצ קיטכיר טינ ןעוװעג טלָאװ סע .רעקנעד עשיטסיכרַאנַא עטסואוו

 -עפוצ ַא ןעוועג זיא ןטַאטשלעדע ףיוא סולפנייא רעשיטסיכרַאנַא רעקיזָאד רעד

 ןיא עדער ַא ןטלַאהעג דָארג טָאה ָאגַאקיש ןופ סנָאסרַאּפ טרעבלַא לייוו ,רעקיל

 רע .גױצעג םיא טָאה סע ןיהואוו ןעגנַאגעג ןיא טַאטשלעדע ..,יטעניסניס

 יא ,ןשירעפמעק םוצ יא ןעוועג טגיונעג רוטַאנ ןוא טנעמַארעּפמעט ןייז טיול זיא

 ,םזיכרַאנַא ןשיטע םוצ
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 יד טייקלופ ריא ןיא ןטלַאטשעג ןעמונעג ךיז טָאה ,1886 רָאי םעד םורַא

 ,ןעוועג טלַא טלָאמעד רע זיא זיולב רָאי 20 ,טַאטשלעדע דוד --- טייקכעלנעזרעּפ

 -לעדש---ןעוועג טַאטשלעדע זיא טייצ רענעי וצ ןיוש רעבָא .ךָאנ לגניי ַא ךעלטנגייא

 יד ןיא .קרָאי וינ ןוא יטעניסניס ןשיווצ ןעגנַאגעג זיא "ןעמָאנ, ןייז ,טַאטש

 ןעמ טָאה ןעײטרַאּפ-ביוהנָא עקיטסלָאמעד עשידיי רעקרָאי וינ יד ןופ ךעלזיירק

 זופ רעטכיד יד ןשיווצ .טסיכרַאנַא ןַא טסקַאװ יטעניסניס ןיא זַא ,טסואוועג ןיוש

 .טייקכילנעזרעּפ עקרַאטש יד -- ןערָאװעג רע זיא רוד םענעי

 טליּפשעג טָאה סָאװ ,וועיק ןיא םָארגָאּפ םעד טנָאמרעד רעירפ ןבָאה רימ

 רעדנַא ןַא ןעמוקעג זיא ,1886 רָאי ןיא .ןבעל ס'טַאטשלעדע ןיא עלָאר עסיורג ַאזַא

 ףיוא ײצילָאּפ רענַאקירעמַא רעקיטסלָאמעד רעד ןופ םָארגָאּפ ַא ,?םָארגָאּפ , טרָאס

 סע .ָאגַאקיש ןיא ,ללכב רעפמעק רעטעברַא ןוא טרפב רעפמעק עשיטסיכרַאנַא יד

 ןופ קיירטס ַא .*עידעגַארט טעקרַאמיעה; עשירָאטסיה-קיטולב יד ןעשעג זיא

 -עברַא רעד ףיוא לַאפנָא רעשיאיײצילָאּפ ַא ;עיצַארטסנַאמעדייַאמ ַא ,רעטעברַא
 ןפורעג עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ עסיורג ַא ךָאנרעד ןוא עיצַארטסנָאמעד-רעט

 -ָאװָארּפ רעטפיוקעגרעטנוא ןַא סָאװ ,עבמָאב ַא ,ןטסיכרַאנַא רעָאגַאקיש יד ןופ

 -יפ עשיטסיכרַאנַא יד ןופ טסערַא רעד : ןטנַאיצילָאּפ ףיוא ןפרָאװעג טָאה רָאטַאק

 ,זיּפש ,סנָאסרַאּפ ,ןטסיכרַאנַא ריפ ןופ הילת רעד ףיוא גנוטכירניה יד ןוא ,רער

 -ַאטיּפַאק רעד ,דצ ןייא ,טמערוטשעגפיוא טָאה דנַאל סָאד ,(1887) רעשיפ ןוא לעגנע

 ןעגנערבמוא ןליוו, עכלעוו ,ןרענָאיצולָאװער יד ןגעק טמערוטשעג טָאה ,רעשיטסיל

 רעד ןגעק טמרוטשעג טָאה ,רעשירעפמעק רעד ,דצ רעטייווצ רעד ןוא ,?עקירעמַא

 ,רעפמעק יד ןופ גנוטכירניה ןוא גנוטּפשמ'רַאפ רעלַאטורב

 -המשנ עכעלרעניא ןַא טבעלעגרעביא טַאטשלעדע דוד טָאה לָאמַארעדיוװ

 םעד ןופ ,1881 רָאי םעד ןופ םָארגָאּפ רעוועיק םעד ייב יו טקנוּפ .שינרעטיצ

 -מעק רעטעברַא יד ףיוא ?םָארגָאּפ רעָאגַאקיש; םעד ייב ךיוא ױזַא ,יַאמ ןט-8

 טימ ןדנוצעגנָא ךיז טַאטשלעדע דוד טָאה ,יאמ ןט-4 םעד ןופ ,1886 רָאי ןופ רעפ

 עקיטסלָאמעד ענייז .ןרָאצ ןופ ןוא טסעטָארּפ ןופ ,ורמוא ןופ רעייפ ןקידיארומ ַא

 -רַאפ טעװו טַאטשלעדע דוד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ןבָאה טניירפ

 ןעניז ןייז רעבָא טָאה רע .גנולסיירטעצ-ןוורענ רעסיורג רעד ןופ ןעניז ןייז ןריל

 עשיסור יד ןופ תומשנ יד .ןרָאװעג רערָאלק םיא ןיא זיא ןעניז ןייז ,ןרָאלרַאפ טינ

 ןיא רָאנ --- טיוט ןופ טינ --- טנוב ַא ןיא טּפינקרַאפ ךיז ןבָאה רעריטרַאמ-ןדלעה

 ,סנָאסרַאּפ :רעריטרַאמ רענַאקירעמַא יד ןופ תומשנ יד טימ ,ןבעל ןופ טנוב ַא

 טינ ,טקרַאטשעג ןוא טקעלּפטנַא ךיז טָאה טרָאװ שיטעָאּפ ןייז ,ערעדנַא ןוא ,זיּפש

 רעד ןרעוו ןעמונעג טָאה רע .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןיוש רָאנ ,שיסור ןיא

 םעד ןופ ןוא ,עקירעמַא ןיא רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ ןובירט רעד ןוא רעגניז

 "דיי ןוא טסירק ןטפַאלקשרַאפע ןופ רעגניז רעד ןוא ,רוד-ןטנַארגימיא ןשידיי

 ,ןעמַאזוצ

 ןקידטסלָאמעד םעד ןופ ןרָאװעג ךיוא טַאטשלעדע זיא טקריוװַאב קרַאטש
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 רעבָא ,ּפַאש-טעוװס ןגעק ףמַאק ןוא גָאט-סטעברַא ןקידנוטש-טכַא ןַא רַאפ ףמַאק
 טקירדעגסיוא לָאמ ןייא טינ רע טָאה ,רעדיל ענייז ןיא ךיוא ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןיא

 ערעסעב ןופ ןסניוועג יד יצ ,העש טכַא ןופ גנוכיירגרעד יד זַא ,קנַאדעג םעד
 טלעזַאב רעטייוו ךיוא לָאז רע ןדיַאס ,ןביוהרעד טינ רעטעברַא םעד טעוװ .,תוריכש

 רעלופ ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ,םזילַאעדיא ןופ ,עיידיא רערעכעה רעד ןופ ןייז
 ! טפַאשרעריטרַאמ וצ געוו םעד ףיוא ,טייהיירפ-שטנעמ

 ךָאנ ןופ ךָאנרעד ןוא טעברַא רערעװש ןופ געט םיא ייב ךָאנרעד ןעמוק

 דוד רעבָא .ןדייל עשיזיפ ןופ געט ןוא טיונ ןופ געט ;טײקיזָאלסטעברַא רערעוװוש

 ! רעכעה טגייטש ,רעטייוו טייג טַאטשלעדע
 עקַאט ןצנַאגניא דלַאב טייג רענָא ,שיסור ןיא לסיב ַא ךָאנ טביירש טַאטשלעדע

 יז ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןייא ךיז טבעל רע ןוא ,שידיי וצ רעביא ןיוש
 ! סנייז :טרעו
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 ןבעל םעד ןיא עטַאד עסיורג ַא רָאג ןיוש זיא -- 1889 --- רָאי עקיזָאד סָאד

 טקורדעגּפָא רע טָאה רָאי ןקיזָאד םעד ןיא .טַאטשלעדע דוד ןופ ןפַאש םעד ןיא ןוא

 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא ,שידיי ןיא דיל טשרע ןייז

 ןיא ןגָארטעג ןיוש שירַארעטיל טַאטשלעדע דוד טָאה טייצ רענעי וצ ,?טײהרַאוװ,

 םענרעדָאמ ןטשרע םעד ןופ רעדיל יד .ןסולפנייא עשידיי ,ןסולפנייא עיינ ךיז

 -9ג ןטַאטשלעדע ףיוא ןבָאה ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,ןדיי ייב רעטכיד-רעטעברַא

 ןבָאה "ןטעוליס רענָאדנָאל, ס'יקסוועשטניוו .גנוקריוו עקידנטיײדַאב ַא טַאה

 ס'יקסוועשטניוו .דיל ןשיטסילַאער םוצ געוװ ןשיטעָאּפ םעד ןזיוועג ןטַאטשלעדע

 םוצ ןפור שידיי ףיוא ךיוא ןָאק ןעמ יוװ ןזיוועג ןטַאטשלעדע ןבָאה רעדיל ספמַאק

 -ָאר סירָאמ סולפנייא ןַא טַאהעג ךיוא סיוועג טָאה ןטַאטשלעדע ףיוא ...ףמַאק

 .רעטנעענ ןענַאטשעג קיטסיײיג רע זיא ץיקסוועשטניוו וצ רעבָא ,דלעפנעז

 טַאנָאמ ןיא ,1889 רָאי ןיא טקורדעג דיל שידיי טשרע ןייז רע טָאה ,טגָאזעג יוװ -

 רעטעּפש ןכָאװ ייווצ טימ טקורדעג רע טָאה *ףמַאק ןיא, דיל טירד ןייז .רַאורבעפ

 םעדכָאנ ךיילג .רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא דיל עגיזָאד סָאד ןוא ,ץרעמ ןט-1 םעד

 טימ (ווָארַאטָאלָאז ללה וצ טעמדיוועג) ?האווצ ןיימ, דיל ןייז טקורדעג רע טָאה

 עקיטלסָאמעד יד ,ןגָאז ןעמ ןעק ,ןעמונעגנייא טַאטשלעדע דוד טָאה דיל ןגיזָאד םעד

 יד יאס ןוא ץנעגילעטניא-רעטעברַא עשידיי יד יאס .גנוגעווַאב רעטעברַא עשידיי

 םעד ןופ רענעט עקיצרַאה יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענייז רעטעברַא ערעיטושּפ

 -גוזעג ךיוא ןיוש "האווצ, ןייז טָאה ןעמ ןוא ןעמונעג טינ גנַאל טָאה סע ,דיל ןגיזָאד

 -שידיי ערעדנַא יד ייב ןוא "דנוב , רעטעברַא ןשידיי םייב ,םי טייז רענעי ףיוא ןעג

 ,ךעלזיירק עשיטסילַאיצָאס
 עשידיי יד ךָאד טָאה רֶע) .טוג וצ ןעוועג טינ זיא שידיי ס'טַאטשלעדע

 טצונַאב דימת טָאה רע ,(עקירעמַא ןיא טשרע ןענרעלסיוא ןעמונעג ךיז ךַארּפש

 סירָאמ ךיוא ,בגא .עשטייד עקַאט טּפיוהרעביא ,רעטרעוו עשטייד ןוא עשיסור ליפוצ

 טָאה ןטַאטשלעדע ןופ רעכעלמיטסקלָאפ ךס ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,דלעפנעזָאר
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 ס'טַאטשלעדע .רעדיל ענייז ןיא רעטרעוו עשטייד ךס ַא טצונַאב טייצ רענעי ןיא

 ןיא יאס ןוא דיל ןייז ןיא יאס רעבָא זיא סע .טרילָאּפ וצ ןעוועג טינ ךיוא זיא ליטס

 רענייר ַאזַא ןוא ,רעטיצ ַאזַא ,טייקכעלרע ַאזַא ,טייקטכע ַאזַא ןעוועג עזָארּפ ןייז
 -שגפיוא רע טָאה רָאעטעמ ַא יו .טפושיכ'רַאפ ןעמעלַא טָאה רע זַא ,םזילַאעדיא

 טלדנַאורַאפ זיא רע .,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ למיה םעד ףיוא ןטכיול

 ,עיגילער יד --- גנואיירפַאב-שטנעמ .היכומ ןכעלמיטסקלָאפ ןימ ַא ןיא ןרָאװעג

 ! איבנ ריא --- רע ןוא

 רעטלע םעד ןיא ,טַאטשלעדע דוד טרעוו ,1890 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ןעלקיטרַא ענייז ."עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ,רָאי 24 ןופ

 רע .סרעסעמ טימ יוװ ןדיינש ,טייצ רענעי ןיא *עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןיא

 רעייז ןרעוו ייז ןוא רעדיל עיינ טביירש רע .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא טפמעק

 טַאטשלעדע דוד .םיא טימ ךיז טשטנעב ןעמ ,םיא טגילייהרַאפ ןעמ .רעלוּפָאּפ

 -יזינַאגרָא-ןָאינוי ,רעפמעק ,טעָאּפ ,רָאטקַאדער רעד סלַא ; טכַאנ ןוא גָאט טעברַא

 ! טינ סָאװ ןוא -- רענדער ,רער

 רעטסעווש ןייז .זָאלוקרעבוט ףיוא ןדייל קרַאטש ןָא רע טביוה ,1891 רָאי ןיא

 רעייז ןבילבעג געט עלַא ךרוד םיא זיא יז .םיא ןופ ּפָא טינ טערט (הרש) עינָאס

 ןייז ןיא םיא טפלעה יז .םעטָא ןייז טיה יז ,טרָאװ ןדעי ןייז ףיוא טיה יז .יירטעג

 דוד .רעטסעווש-ןקנַארק ַא יו ךיוא רָאנ ,רעטסעווש ַא יוװ רָאנ טינ ,טייהקנַארק

 ,גנולייה ןכוז וצ ,ָאדַארָאלַאק ןופ גרעב יד ןיא ,רעוונעד ןייק ּפָא טרָאפ טַאטשלעדע

1892 

 ענייז ןופ ןסירעגּפָא ןוא טייוו ,םוירָאטינַאס ןיא ךיז טניפעג טַאטשלעדע

 ןוא קרָאי וינ ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד טימ ץלַא טרעביפ רע רעבָא ,עטנעָאנ

 ,עילימַאפ ןייז ןוא םירבח-ייטרַאּפ ענייז וצ ווירב ךס ַא טביירש רע .ָאגַאקיש ןיא

 רע ,סוטיימ רבח ןייז וצ ,וָאליּפָאק .י וצ ,ןהָאק לאכימ רָאטקָאד וצ טביירש רע

 טביירש רע .םיבורק ערעדנַא ענייז וצ ,הרש רעטסעווש ןייז וצ ווירב טביירש

 ,ףמַאק-רעטעברַא םעד ןריפ וצ רעטייוו יו תוצע ייז טיג ןוא ךָאנ ךיז טגערפ ןוא
 טָאה רע סָאװ ,םיבתכ ענייז ןיא רעבָא .ןרעוװ טנוזעג טעװ רע זַא ,ץלַא טּפָאה רע
 עטצעל ענייז ןופ סנייא ,טיוט ןופ םעטָא רעד ןיוש טור ,רָאי םענעי ןיא ןבירשעג
 ,(טיוט ןייז רַאפ געט 4 ןבירשעג) ."טיוט גינעק, םוצ ןעוועג עקַאט זיא רעדיל

 רעד, דיל טמירַאב ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה -- 1892 -- רָאי םענעי ןיא
 עטשרע ןייז זיא ,טגָאזעג ןביוא ןבָאה רימ יוװ .,ןָאסדַאנ ךָאנ יירפ ,"קָאלג טנוװָא
 .ןיא ןפַאש ןשיטעָאּפ ןייז ןופ ביױהנָא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג "האווצ יד, דיל עסיורג
 . .."ןברַאטש לע ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ,ָא, : ןעגנוזעג רע טָאה ןַאד ןיוש .שידיי
 עכעלטע ,ףוס םוצ טנעָאנ ןבירשעג זיא "קָאלג-טנוװָא רעד , דיל טמירַאב ןייז ןוא
 ךימ ףור ,עזומ ,ָא; : ךיז רע טעב דיל ןגיזָאד םעד ןיא ןוא ,טיוט ןייז רַאפ םישדח
 ! ץרַאה ןעקנַארק ןיימ ןופ סענורטס יד קעוו טינ ,רעגניפ רעביוצ ענייד טימ טינ
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 ןופ דיל סָאד זיא טגידנערַאפ ,רעגניז רעסַאלב ןייד טיוט םוצ זיא טּפשמ'רַאפ

 ,?ץרַאמש ןוא ףמַאק

 ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה ,(הרש) עינָאס רעטסעווש ןייז ןופ טנעה יד ףיוא-

 ,1892 רָאי ןופ רעבָאטקָא ןט-17 םעד ןעוועג זיא סָאד ,םעטָא ןטצעל

 ןגָארטעגכרוד ןרָאי רעג-90 בױהנָא ןוא רעג-80 יד ןופ ףוס םוצ ךיז טָאה ױזַא

 ,ןרָאי קיניו .טבעלעג ךס ַא רָאנ ,טבעלעג גנוי .טַאטשלעדע דוד ןופ טכיל סָאד

 ,םישעמ ךס ַא רָאנ
 -ָאלָאק ,רעוונעד ןיא םלוע תיב גניר רעטעברַא םעד ףיוא ךיז טניפעג רבק ןייז !

 ּפָארַא ןעמ טמוק ןטלעז טינ ןוא טנעמונָאמ רענייש ַא טייטש רבק ןפיוא .ָאדַאר

 ןופ דליב ןטצירקעגנייא-ןייטש םעד ףיוא ןקוק וצ טעטש עטנעָאנ ןוא עטייוו ןופ

 טלעוו רעד ןופ קעוװַא זיא סָאװ ,שטנעמ ןלעדייא ןוא רעגניז-סקלָאפ ןלַאיצָאס םעד
 .טַאטשלעדע דוד -- "רעגניז ןסַאלב, םעד ןופ דליב םעד ףיוא ןקוק וצ --- גנוי ױזַא
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 ןידרָאג אבא

 ןבעל סטַאטשלעדע

 ןפַאש ןוא

 ןייז ןופ ןטנעמָאמ-טּפיױה יד טיול)

 (עיפַארגָאיב

 ןידרָאג אבא

 ןרָאי עגנוי א

 רענעדיישרַאפ ןופ רעטכיל ןַארַאפ ןענייז למיה-רעלטסניק-רעטכיד םעד ןיא

 ןוא ףיוא-רעקַאלפ ַא ןביג ערעדנַא .טײקיטפַאהדנַאטש ןוא טעטיסנעטניא ,סיורג
 ערעדנַא ,רעדיוו ,ןוא .ןרָאי ןוא ןרָאי רַאפ ןטכייל ערעדנַא ; סיוא ךיילג ךיז ןשעל

 -טייצ ןופ סיוא ךיז ןכַאל ,קיבייא טעמכ ןענייז ,ןסקאלאג ןוא ןרעטש יד יװ

 ,גנַאגרַאפ

 ןבעל ןכעלרעּפרעק רעייז טימ ןָאט וצ סָאװ קיצניװ טָאה טייקנדיישרַאפ יד טָא

 טלַאפ עטכישעג-סגבעל עכַאפנייא רעייז .סנזעוו עכעלשטנעמ יו דרע רעד ףיוא

 רעייז .עטכישעג-סגנופַאש רעייז טימ ,ףיט ןוא טיירב ,גנעל ןיא ,ןעמַאזוצ טינ
 לענָאיצרָאּפָארּפ טינ זיַא ,גנוטכיד ןוא טסנוק ןופ טנָאזירָאה ןיא ,טייקיטפאהרעיוד

 ע'טושּפ יו ייז ןעמענ רימ ןעוו ,םימי:תרכ רעדָא םימי תוכירא רעייז וצ
 ,ס'םדו-רשב

 טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג ןוא ץרוק טבעלעג ךעלשטנעמ ןבָאה עקינייא
 ןשיזיפ רעייז ךָאנ ןרָאי עגנַאל טקריווװעג ,ךָאד ןוא ,רָאי עכעלטע זיולב ןפַאש ןופ

 ,רעטכיד יו ,רעלטסניק יװ שירעוטפיוא:םָאזקריוװ ןעוועג ןוא טבעלעג ,ןברַאטש
 ,טיוט ןשיגָאלָאיב רעייז ךָאנ ,תורוד ליפ וליפא ,ןרָאי ליפ

 זייוו ַא ךיז ןביג ייז .ןטייקכעלנעזרעּפ עשירָאעטעמ ןגָאז וצ ױזַא ןענייז סָאד

 רעייז ךָאנ רעבָא ,ייז ןדניוװשרַאפ ךיילג ןוא ,ןבעל ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא

 ןיא ןטכייל וצ ףיוא טינ ייז ןרעה ,ןשינעפעשַאב עכעלברעטש יװ ,ןדניוושרַאפ
 ,טסייג ןופ למיה

 טָאה רע .טַאטשלעדע דוד טרעהעג רעפעש ןופ עיצַאלעטסנָאק רעד-טָא וצ
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 עטקיניײַארַאפ יד ןיא ָאד טנָאזירָאה ןשירַאטעלָארּפ-שידיי םעד ףיוא ןטכיולעגפיוא

 טָאה שידיי ףיוא דָאירעּפ-סגנופַאש ןייז .ןשָאלעגסיױוא ךיילג ךיז טָאה ןוא ,ןטַאטש

 ר ע ד יד ."עטקנערקרַאפ,, ןעוועג ןענייז ןרָאי יד ןוא ,רָאי 4 יװ רעמ טינ טרעיודעג

 ,טרעצרַאפ טניוושעג ןוא טרעצעג םיא טָאה

 םורַא טמענ רָאטקַאדער ! ַא יו "עמיטש רעטעברַא עיירפ,, רעד ןיא טעברַא ןייז

 -ער רַאפ טלייוװרעדסיוא טרעוו רע .ץלַא סָאד ; ןטַאנָאמ טכַא ןופ טינש-טייצ ַא

 ןריטקַאדער ןופ טעברַא רעד וצ ךיז טמענ רע ןוא רָאפנעמַאזוצ ַא ףיוא רָאטקַאד

 1891 ןופ רעבמעטּפעס ןיא ןוא ,1890 רעבמעצעד ןט-25 םעד טפירשנכָאװ יד

 ןט-27 םעד ןוא ,םייה ןייז ןעוועג זיא סע ואוו ,יטעניסניס ןייק ּפֶא םיא ןעמ טריפ

 ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז טפָאה רע ואוו ,רעוונעד ןייק ּפָא רע טרָאפ 1891 רעבָאטקָא

 ,םיא טימ סיוא ךיז ט'הנעט רע ."טיוט גינעק, טרילוטיט רע ןעמעוו ,תומה-ךאלמ
 טביירש ןוא ,1892 רעבָאטקָא ןט-12 םעד גנוקידענגַאב ןופ עטיב ַא םיא טגנַאלרעד

 : ןושלה הזב םיא וצ

 ןריבורּפ ליוו ךיא ,גנוי ךָאנ ןיב ךיא ---

 ; ײנ-סָאד-ףיוא ןלעטש ךיו ףמַאק ןיא

 ןריקַאטַא ןטפץרק שיינ טימ
 { ײנַאריט ןוא טייקכטלשטנצממוא

 ,נינצק רטטלַאק ! ַא ,םיורט ךיא ביוא ןוא

 { םיורט ןיימ ןקידנפ רימ זָאל ָאט

 ,קינייוו רצייז ךָאנ טבצלצנ בָאה ךיא

 | םיײחַא ןיינ וצ טייצ דָאנ בָאה ךיא

 ןיא יאס ןוא עזָארּפ רעטרַאה ןיא עטגָאזעג יאס -- ,"תונעמ ןוא תונעט/, ןייק

 ...טינ ָאד ןפלעה -- ,קיריל רעטרַאצ

 | ,טריפעגסיוא ןיוש לייטרוא-טיוט רעד זיא רעטעּפש געט ריפ

 ,1892 ,רעבָאטקָא ןט-17 םעד םעטָא ןטצעל ןייז סיוא טכיוה טַאטשלעדע דוד

 רעד טימ זיולב ןרעוו ןטסָאמעג טינ ןעק טייקשירעוטפיוא עשירעפעש רעבָא

 ױזַא טַאטשלעדע טָאה ךָאד ןוא וויטקַא ןעוועג טייצ עצרוק ַאזַא ,טייצ ןופ גנעל

 ןוא דנַאל ןיא ָאד יאס ןסַאמ-רעטעברַא עלַאקידַאר שידיי יד ףיוא טקריוװעג קרַאטש

 ענייז ןעגנוזעג ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה טיוט ןייז ךָאנ ןרָאי ,ןרָאי זַא ,דנַאלסור ןיא יאס

 ,טייקיטכערעג ,רשוי רַאפ ףמַאק םוצ ןפורעג ןוא טקעוועג ןבָאה סָאװ ,רעדיל

 | ,טייהיירפ ןוא טיורב

 גנוטייצ רעד ףיוא רע טָאה "עמיטש רעטעברַא עיירפ , יד ךייש זיא סָאװ ןוא

 רעדנַא זיא טינ רעכלעוו יו העּפשה ערעקרַאטש ןוא עטרעסערג ַא טביאעגסיוא

 ,ןטּפױהַאב טעמכ ןעק'מ .גנַאלנרָאי ריא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער

 ,םויה-דע ךָאנ ךיז טליפ סולפנייא ןייז זַא-

 רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ןוא טריּפשעגסיױארָאפ סע טָאה טַאטשלעדע ןוא

 טסואוועג טָאה רע .טייצ ןופ ןה ןוא טיוט ןופ ןה ,תומה ךאלמ ןופ רעקרַאטש זיא

 רע .גנוזיילסיוא רַאפ רעפמעק יד טימ טינ ךיז טדייש רע זַא ,שוחב טליפעג ןוא

 סָאװ ,טנוב ַא ייז טימ ןסָאלשעג טָאה רע זַא ,קיטכעמ ןוא קרַאטש טליפעג טָאה
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 השגרה עקידעבעל יד-טָא ןוא .טיוט ןופ רעקיטפערק ןוא ןבעל ןופ רעקרַאטש זיא

 : תורוש עקיזָאד-יד טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה

 ... ררעווש עקיטסיינ ןיימ טסיב וד ,רָצדַעּפ ןיימ

 | ןריישפצ זדנוא טציו טיוט רעד רָאנ

 ,טנלָאפרַאפ ,ןכָארבצצ ןצוו ןוא
 ןדייר רימ רַאֿפ וד טסצוו ןַאד . . .ךיא לַאפ

 | קלָאפ ןדנטדייל םצד וצ ,קלָאפ םוצ

 (1909 ,פ .ז ןטֿפירש ס'טַאטשלטדט)

 טימ ןיילַא ךיז רַאפ טינ רע טמענ טייקכעלברעטשמוא ערעכיז יד-טָא רעבַא

 -ייה רעייז ןיא ןוא ,רעפמעק:-טימ עלַא טימ יז טלייט רע .ןיינ .תולדג ןוא הוואג

 ןייק טינ זיא סָאװ ,טרָאװ ןבירשעג ןייז ,רעדעפ ןייז ךיוא טרעהעג הנחמ רעקיל

 ןוא גירק ןיא טדימשעגסיוא ןייז-ילכ ַא רָאנ ,טרָאװ קידנעגניז-קידנעגנילק טַאלג

 ,טייהיירפ רַאפ גירק ןיא טכיורבעג

 ,גירק-סטייהיירפ ןיא טלַאפ סע רצוו ןוא

 (14 .ו טרָארד) .תורוד עצקידנצמוק יד ןיא טבצל רעד

 ןוא טפור ןוא טקעװ סָאװ טרָאװ קידנזיורב-קידמרוטש סָאד זיולב טינ ןוא

 וליפא ,קיבייא ןבעל ןביילב טעװ ,רעפמעק עװַארב יד טכַאלש ןיא טרעטנומרעד

 ןדָאב ןיא ןרעמַאלקנײא טעװ סע .ןרוּפש ןָא ןייגרַאפ טינ טעוװ ןייבעג רעייז

 .ןצָארּפשסױרַא סע טעװ ,ףיט רעד ןופ ,ןטרָאד ןופ ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ

 ,רצנייב לרצודנוא ןופ זַא ,קנצד דיא

 םייל ןטיוט סרצפמשק יד ןוֿפ

 רצנייש א ןסקַאוװסיוא טו

 ,םיוב רצלוֿפסנבצל ַא

 תוריּפ טנעדלָאג טימ םיוב ַא

 ; סיו ןוא שירפ ןוא קַאמשצנ

 תורור צקידנצמוק יד ןבצנ טצוװ רצ

 .סירג רעדורב ַא ודנוא ןופ

 עיצולָאװער ברע ב

 טגָאז ,"ןייג דנַאל סרעטכיד ןיא וטסזומ ,ןייטשרַאפ רעטכיד םעד וטסליוװ;

 -כורּפש םעד-טָא וצ ןבעגוצ זיולב ןליוו רימ .רעקנעד-רעטכיד ַא ןופ לטרעוו ַא

 ,ה .ד ,דנַאל ןיא רָאנ טינ ןייג ףרַאד ןעמ .,"טייצ, זיא סָאד ןוא ,טקנוּפ ןייא טרָאװ

 -לעוו ןיא ,עכָאּפע רעד וצ ,טייצ ןיא ךיוא רָאנ ,םיור ,ץַאלּפ םוצ

 ןענייז טייצ ןוא םיור .טבעלעג טָאה רעטכיד רעד רעכ

 .ןדנובעגסיוא ןוא טּפינקעגסיוא

 ,הביבס ןוא רוד ןייז ןופ טקודָארּפ ַא סיואכרוד תמאב זיא שטנעמ רעד יצ

 יד יאס ןוא רוד רעד יאס לייוו ,ןרעּפמַא קרַאטש ןוא גנַאל ךיז ןעמ ןעק םעד ןגעוו



 טַאטשלעדע דוד ןופ געוו רעד 32

 ןסָאנעג-טייצ ןופ ,ןשטנעמ ןופ גנוקריוו רעד ןָא ןפַאשעג טינ ךָאד טרעוו הביבס

 -ַאב סָאמ רעשּפיה ַא וצ טרעוװ שטנעמ-דיחי רעד זַא רעבָא .?טײלסדנַאל, ןוא

 ךיז טעוו םעד ןגעוו ,גנובעגמורַא ןייז ןופ ןוא ןרַארָאּפמעטנַאק ענייז ןופ טקריוו

 .ןרַאּפש טינ רענייק

 ,סעיצָאמע יד טימ ןפיירגַאב ,ןליפ ,רעקיטכיר ,ןייטשרַאפ ןליוו רימ ביוא ןוא

 רָאלק רימ ןפרַאד ,טַאטשלעדע דוד ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלטנייוועגרעסיוא ידי-טָא

 ? ואוו ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ןעוו : טרָא ןייז ןגעוו ןוא טייצ ןייז ןגעוו ןרעוו

 ןיא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ,1866 ,יַאמ ןט-21 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 ןופ ,ברעמ-םורד ןיא ,ליימ טרעדנוה ַא רעביא טגיל סָאװ ,עגולַאק טָאטש רעד

 גנורעקלעפַאב ַא טגָאמרַאפ סע .בושי רעשּפיה ַא סע זיא גָאט וצ טנייה .עװקסָאמ

 ןסַאג יד .קעה ַא ןעוועג סע זיא קירוצ רָאי 86 טימ רעבָא .טנזיוט 90 םורַא ןופ

 -ילעב עטס'בושח יד יוװ ייז רעביא ןריצַאּפשמורַא ןגעלפ םיריזח ןוא טריקורב טינ

 ןצנַאגניא ןעוועג טינ זיא "לקניוו ןסיוטשרַאפ, סָאד-טָא ךיוא רעבָא .םיתב

 עװקסָאמ זיא סנטשרע .םזירַאברַאב ןופ "ךשוח-ירה יד רעטניה, טקעטשרַאפ

 -עיצַאקינומָאק עטלקיװטנַא טינ טייוו ענעי רעטנוא וליפא טייוו רָאג ןעוועג טינ

 טעטש עדייב יד .קריצַאב רעלוט טימ ךיז טצינערג עגולַאק ,סנטייווצ ; ןעלטימ

 ַאזַא ןענופעג ךיז טָאה עינרעבוג רעלוט ןיא ןוא .ַאקָא ךייט םעד תופתושב ןטלַאה

 ןריובעג זיא יָאטסלָאט וועל ואוו ;"ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי, יו םערוט-טכיל רעכיוה

 ןענישרעד זיא ?טייהדניק, קרעװ טמירַאב ןייז ,ןפַאשעג ליפ ןוא טבעלעג ,ןרָאװעג

 סיָאטסלָאט ךיוא .רָאי ןקיבלעז ןיא "ןקַאזָאק יד, ,1854 ןיא "טנגוי ,1851 ןיא

 -רַאפ ןרָאי ענעי ןיא ןענייז ,גירק רעמירק ןופ ,לָאּפָאטסַאװעס ןופ ןעגנורעדליש

 ןרָאװעג ןריובעג זיא טַאטשלעדע ןעוו רָאי ןבלעז ןיא ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנפע

 -ַארעטיל רעשיסור רעד ןיא קיּפע עטסערג יד ,"ןדירפ ןוא גירק, ןענישרעד זיא

 ,"דלָארעה ןשיסור, ןיא *ַאנינערַאק ַאננַא, טקורדעג ךיז טָאה 1875--77 ןיא .רוט

 "שלוש עיירפ, ענערָאװעג טמירַאב ןייז טעדנירגעג יָאטסלָאט טָאה 1861 ןיא ןוא

 רעּפַאש רעד וצרעד ןוא רוטַארעטיל ןופ טלעוו רעד ןיא רוגיפ-ןזיר ַאזַא זַא ױזַא

 העּפשה ַא ןָא ןביילב טנעקעג טינ טָאה םזיכרַאנַא ןזעיגילער ןופ

 לָאז םישזער רעשיאייצילָאּפ רעד ליפיוו ,טעטש ןוא רעפרעד עשינכש יד ףיוא

 טַאהעג טָאה דנאלפור-טלַא זַא ןבעגוצ ןעמ ףרַאד וצרעד ,טרעטשעג םיא ןבָאה טינ

 ,רוטַארעטיל ןוא ןושל שיסור ןופ טלוק ןרעדנוזַאב ַא ןפַאשעג

 ןעגנוגיונ עשיטעָאּפ ענייז טגײצעגסױרַא ירפ טָאה דוד לגניי טבַאגַאב סָאד

 ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ךייה ןענייז ןעגנופַאש ענייז .עיזעָאּפ ןביירש ןביוהעגנָא ןוא

 זיא רע .רעטקישרַאפ ַא קַאלָאּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה עגולַאק ןיא .הביבס ןייז ןיא

 עקנַארק עמערָא ןופ .טריציטקַארּפ טרָאד טָאה ןוא ןיצידעמ רָאטקָאד ַא ןעוועג

 "ער יד ייז רַאפ ןכַאמ ןזָאל ךיוא ךָאנ טגעלפ רע .טלָאצַאב ןעמענ טינ רע טגעלפ

 רעייז ןוא ןקיגנוי םעד ףיוא .טברַאטש רע זַא ךיז טכַאמ .ןובשח ןייז ףיוא ןטּפעצ

 יד ןופ טניירפ ,ןשטנעמ ןרעייט םעד ןופ טיוט רעד טָאה ןטַאטשלעדע ןרַאבליפ

 -סיוא ןליפעג שײײרַאװ ענייז טָאה רע ןוא ,קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג ,עמערָא

 דּפסה ןשיטעָאּפ םעד טָא .גָאלָארקענ-עיגעלע ןַא ןיא ,טכידעג ַא ןיא טקירדעג
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 טָאה'מ ןוא "ןטכירכַאנ עינרעבוג , גנוטייצ רעקיטרָא רעד ןיא ןבעגעגניײרַא רע טָאה
 טרעוו'ס ןוא ,טָאטש ןיא עיצַאסנעס ַא ןרָאװעג זיא טכידעג סָאד ,טקורדעגּפָא סע

 -רַאפ רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג רעד וליפא : טלייצרעד
 רעניד רעד ,רָאטַאנרעבוג רעד .רבחמ םעד ךיז וצ ןדאלעגנייא טָאה ןוא ,גנוסַאפ
 טעװ ?דיווַאד , לגניי ןקירָאי 12 םעד ןופ סָאװ טסואוועג טינ ךָאד טָאה ,םזירַאצ ןופ

 ַא ןופ טיוט ןפיוא עיגעלע יד טָאטשנא זַא ,טסואוועג טינ ךָאד טָאה רע . . .ןרעוו

 רעדנַא ןַא ןביירשנָא רעטעּפש ,רעפמעק רעד ,טַאטשלעדע טעװ ,רָאטקָאד ןטוג
 גנוקריוו עקיטלַאװעג ַא ןבָאה רָאג טעװ סָאװ ?"האווצ ןיימ , דיל ןייז ,דיל-טיוט

 ןרעביא טעלגעג םיא רָאטַאנרעבוג רעד טָאה ,ונ . ..ןרענָאיצולָאװער תורוד ףיוא
 ,םעד ןופ :רעטכיד רעסיורג ַא ןסקַאוװסיױא טעװ רע זַא טרעכיזרַאפ םיא ןוא לּפעק
 -יל ןופ גנורערַאפ יד ןעוועג זיא סע דנַאלסור:-טלַא ןיא סיורג יוװ ןעז ןעמ ןעק ,בגא
 ןופ רעקירעדינ רַאפ ןטלַאהעג טינ טָאה רעטמַאַאב רעטסכעה רעד זַא ,רוטַארעט

 ,?ןטמַאַאב , ןטסקירעדינ םעד ןֹופ ןוז םעד "ןדניײרפַאב , וצ עדרעוו ןייז

 ,רעדורב ןייז טניואוועג טָאה סע ואוו ,וועיק ןייק ּפָא לדוד טרָאפ עגולַאק ןופ

 רעד .טריזינַאגרָא טָאה ײצילָאּפ עשירַאצ יד סָאװ ,םָארגָאּפ ַא רעביא רע טבעל ָאד
 טלָאװעג גנוריגער יד ךיז טָאה ױזַא ,1881 יַאמ ןט-8 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא םָארגָאּפ
 -נולעג םעד ןיא ןרענָאיצולָאװער עשידיי ןופ גנוקילײטַאב רעד רַאפ ןענעכערּפָא

 ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא םענעג
 ,רָאי ןקיבלעז ןופ ץרעמ ןט-123 םעד

 טכידעג ןייז ןיא טַאטשלעדע ןעגנוזַאב רעטעּפש ןרָאי טָאה טַאטנעטַא םעד-טָא
 ."ץרעמ רעט-12 רעד,

 ןרנַאל סצרטטצניפ ,סצכפלקילנמוא { רנַאלסור

 | ץרצמש ןוא רציורט ןקיביײא ןופ

 טנַאה עקיטבצמ ןייד טצריטשצג טָאה ןַאריט םצד

 | ץרצמ טַאנַאמ ןטיור םצד ןיא

 ,טָאפַאטצ םפד טימ ןטכינרַאֿפ טייהיירפ יד

 -- תופצט רערפטיב ַא ! ןטנַאריט ,זיא

 טָאידיא-רַאצ םוצ ריט ןיא ןיוש טּפַאלק סצ

 (103 .ז טרָאד) .תומה-ראלמ רעקיטולב רעד

 רעדנַאסקעלַא טינ .רעטעּפש ליפ רעבָא ,ןרָאװעג-םייוקמ זיא האובנ יד-טָא

 ץנַאג ןייז ןוא ,ןוז סרעדנַאסקעלַא ,רעטייווצ רעד יַאלָאקינ רָאנ ,רעטירד רעד

 ןעמייהעג ַא טיול ,1918 ,ילוי ןט-16 םעד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז טניזעגזיוה

 .ןענינעל ןופ לעפַאב

 -וטש רעד ןופ לייט ַא ;סַאג עשידיי יד טרעדורעגפיוא ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד

 רעד ןופ לדניה-הרּפכ סָאד טרעוװ דיי רעד זַא ,קידנעעזרעד טנגוי רעקידנריד

 ,גנוטכיר רעײנ-טלַא ןַא ןיא רעק ַא ךיז טיג ,עיצולָאװער רעקידנעמוק רעשיסור

 -ישאר יד *! הכלנו וכל בקעי תיב , ;ףורסיוא רעקיטכעמ רעד ךיז טרעהרעד סע

 -כעמ יד ןפרָאװעג ןבָאה ייז .סעצ'יוליב ןפורעג ייז טָאה עמ ;ו"ליב ןענייז תובית
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 ץרא ןייק ? ןיהואוו --- ןזָאל ךיז ןוא ,דנַאלסור ןופ ןרעדנַאװסיױא ןופ גנוזָאל עקיט

 !לארשי

 זיא סָאד ,ויטַאגענ גנוטכיר רעד-טָא וצ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה טַאטשלעדע

 ןופ חכ ןצנַאג ןטימ ,ּפָארט םעד טלעטשעג ץלַא ךָאנ טָאה רע לייוו ,ךעלדנעטשרַאפ

 יד ןוא רעקלעפ עלַא ןעײרפַאב טעװ סָאװ ,עיצולָאװער רעד ףיוא ,ןליפעג ענייז

 .ןפיירגַאב וצ רעווש ,טייצ רעזדנוא ןיא ,זדנוא זיא סע סָאװ .טנכערעגניירַא ןדיי

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאעדיא-ןרענָאיּפ יד-טָא ,ייז טכַארטַאב רע סָאװרַאפ זיא

 ןעוועג זיא סָאד --- טעברַא-דרע טימ ןעמענרַאפ ךיז לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ןזָאלעג

 ןופ ץיה יד ןדייס .רעגירטַאב ,רעלדניווש רַאפ -- הנווכ עטקירדעגסיוא רעייז

 ,קידלוש םעד ןיא זיא קימעלָאּפ

 ,טכידעג ַא ןיא רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ ןבירשעג טָאה רע -- סָאװ טָא

 ."םינלטב ערעטצניפ יד וצ, לּפעק-ןעמָאנ ןפרַאש םעד טגָארט סָאװ

 ,תוברנ ףיוא ןפָאה רָאנ רימת יו טנשק ריא

 ,יּפַאל-ּפַאכ , ןופ ןבפל ןוא ןטָאירטַאּפ ףסיורג ןייז

 ,תובָא עטיוט צרצודנוא ןופ דנַאל םעד ןיא ןפור ןוא

 .בַארַא ןוא קרעט רצד טרפננוה סצ ואוו ,ןיחַא

 -- ןביור ,ןעלדנייוש רָאנ טנעק ריא ,נונצג םוד זיא טלצוװ יד
 ; דיי ןטקירדרעטנוא םענוֿפ ןעמָאנ ןיא ץלַא
 ; ןביולנ ספלַא ךייא וומ רֶצ ,רטדנלפ רעד ,רֶע ןוא
 ,טירש רעדְצי ןייז זיא שינרעטצניפ טימ טקטדַאב

 (1909 ,ןטפירש ס'טַאטשלצדצ)

 עטייווצ ַא טריזילַאטסירקעגסיױא טלָאמעד ךיז טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא

 ןעמונעגנָא ןבָאה ייז ; קלָאפ-טלעוו ַא ,"םלוע-םע; ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכיר

 ,ךַאז-זומ ַא זיא דנַאלסור-ןעמָארגָאּפ ןשירַאצ ןופ ןרעדנַאװסיױא זַא ,סיזעט םעד

 ןוא .עניטנעגרַא ןייק רעדָא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןעמ ףרַאד ןרָאפ רעבָא

 ,םיבושי עלערוטלוקירגַא עשידיי ןדנירג ןעז ןדָאב םעיינ ַא ףיוא ָאד
 דוד רעגנוי רעד ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה עּפורג "םלוע-םע; ןַא ןיא ןוא

 ,עקירעמא ןייק טזָאלעג ךיז ןעגנונעפָאה עטלגילפַאב טימ ןוא טַאטשלעדע

 ,רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא .ה .ד ,1882 רָאי ןיא ןעמוקעג רע זיא עקירעמַא ןייק
 .לענָאיצַאמע ןוא לעוטקעלעטניא ,קיטסייג טרימרָאפ ןיוש רעבָא ,גנוי ץנַאג --

 ּפָאק ןטימ טבעלעג ץלַא ךָאנ רע טָאה עקירעמַא ןיא ןיוש קידנעניואוו ךיוא ,רעבָא
 טרעביפעג ןוא טמעטָאעג ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ,דנַאלסור ןיא ץרַאה ןוא
 .ןעגנובערטשַאב ערענָאיצולָאװער-שיסור יד טימ

 טסייה סנייא ,שיסור ןיא רעדיל ייווצ טסַאפרַאפ רע טָאה געוו ןפיוא קידנרָאפ

 ןכָאנ ךיוא ."ןַאעקָא ןפיוא; עטייווצ סָאד "ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןפיוא טכַאנ ַא;
 יא ןוא ?עקירעמַא ןיא, דיל ןייז טסַאפרַאפ שיסור ןבירשעג רע טָאה ןעמוקנָא

 .ערעדנַא עקינ
 .רעסיורג ַא ברע ,עיצולָאװער ברע ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה דנַאלסור ןיא

 .גנַאל שּפיה ןגיוצעג ךיז טָאה ברע רעד-טָא ,תמא ,שינערעקרעביא רעלַאיצַאס
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 -ָאיצולָאװער-שירעטילימ רעוויטרָאבַא רעד ןופ ןענעכער ןעמענ םיא ףרַאד'מ
 ןט-14 םעד ןכָארבעגסױא זיא סָאװ ,"ןטסירבמעצעד, יד ןופ גנורעוושרַאפ רערענ
 זיא םיבוט-םוי ןוא םיתבש ברע ךס ַא טימ טריסַאּפ סע יו .1825 רעבמעצעד
 זיא רע ,אפוג בוט-םוי ןוא תבש ןופ רענעביוהרעד ןוא רעסערג ברע רעד-טָא
 ,קיטרַאנגייא רעייז ןוא שילרעטסיוא רָאג ןעוועג

 : ןעגנוזעג ברע םעד ןגעוו טָאה טַאטשלעדע

 ?טרענוד סע יו טרעה ריא ,רעדירב, רעטעברַא
 -- ?טכַארק סע יו ,טמורב סע יו טרעה ריא

 טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ רובגה ןושמש
 .טכַאוורעד ףָאלש ןייז ןופ טָאה

 סָאװ -- רובגה ןושמש -- ,שזַאמיא םענעגנולעג םעד-טָא קידנכיורבעג

 עדנטכַאמש סָאד ןוא טַאירַאטעלָארּפ םעד םיא טימ טניימ ןוא טצונ טַאטשלעדע

 ןרעווש רָאג ַא טַאהעג טָאה דנַאלסור-רעטומ זַא ,ןגָאז ךיא טלָאװ ,קלָאפ עשיסור

 ,םישדחירעגנַאװש ,ענעגיוצעגסיוא-ךעלריטַאנרעביא ,ענעגיוצעגסיוא-גנַאל ,ןגָארט

 ןריובעג סרובגה ןושמש ןגעוו עדנעגעל רעד ןָא לשמ ךרדב עקַאט טנַאמרעד סע

 : עבטה-ךרדכ-אלש וצ טייג ץלַא .,ןדָאזיּפע-סנבעל ,ןעגנואוטפיוא ענייז ןוא ןרעוו

 סעּפע ןייז טעוו סָאװ ,ןוז ַא ןבָאה טעוו יז זַא ,בייוו סחונמ ןָא טגָאז ןוא טמוק ךאלמ ַא

 ןייר ןטלַאה ךיז ,טיהעגּפָא רעייז ןייז יז ףרַאד רעבירעד ןוא ; סעכלעזַא ןוא סנױזַא

 ןריובעג זיא ,ןושמש ,ןוז רעד ;טיהעגּפָא טָאבעג סָאד טָאה רעטומ יד .קילייה ןוא

 ךיז טָאה רע ?טריסַאּפ טציא םיא טימ טָאה סָאװ ןוא .ןסקָאוװעגסיױא זיא ,ןרָאװעג

 ןיוש רע טָאה ּפָאק םעד קידנרילרַאפ .הלילד ,"עסקיש; ַא טימ ּפָאק םעד טיירדרַאפ

 יד ,הרובג ןייז קעװַא זיא ּפעצ ענייז טימ ןוא ,ּפָאק ןפיוא רָאה יד ןרָאלרַאפ אליממ

 -קעװַא םיא ןוא ןגיוא יד ןכָאטשעגסיױא ,ןעגנַאפעג ןעמונעג םיא ןבָאה םיתשילּפ

 רעשידלעה רעד טימ טריסַאּפ טָאה טעמכ ױזַא . . .*סענרָאשז, יד ןעלָאמ טלעטשעג

 טדימשעג ,ןגיוא יד ןכָאטשעגסיױא ןעמ טָאה עטנושמש רעד .עיצולָאװער רעשיסור

 . ...?סענרַאשז; ןיא יװ ,סנבעל טציא טלָאמ ןוא טייטש יז ןוא .., ןטייק ענרעּפוק ןיא

 יד ןיא טשרע ןטלַאה רימ .סיוארָאפ טייוו וצ ?ןגיולפרַאפ, ןענייז רימ רעבָא

 -נַאװש ערענָאיצולָאװער יד ןופ ,"הדיל-יחרי-העשת ,, יד ןופ םישדח רָאּפ עטשרע

 -רעטומ יד .סיורג רעשל-ןיא זיא גנונַאּפש יד ,גנוטרַאוװרעד יד ןוא .ןטַאנַאמ-רעג

 ןייא ןייק ןוא דנַאל ןייא ןייק .רָאג זיב שיטעקסַא זיא ,טיהעגּפָא זיא טייהיירפ

 שירַאצ יו רעריטרַאמ-רעפמעק ,םישודק ליפ ױזַא ןבעגעגסױרַא טינ טָאה טייצ

 טייקנבעגעגרעביא ןוא םזיטעקסַא ַאזַא .הפוקת עיצולָאװער-ברע ריא ןיא דנַאלסור

 טָאה עיצנעגילעטניא עשיסור יד יוװ ,גנוגעװַאב רעלַאיצָאס ַא וצ ,לַאעדיא ןַא וצ

 ,עטכישעג רעד ןופ סעקינָארכ יד ןיא ןעניפעג טשינרָאג ןעמ ןעק ,ןזיװעגסױרַא

 יד ןיא טפַאשרעריטרַאמ רעשידיי ןופ ןעגנורעדליש יד וצ ךיז טדנעוו עמ ןדייס

 ,ינש-תיב ןופ ןברוח ןכַאנ ,ןעגנוגלָאפרַאפ עשימיור יד ןופ ןטייצ

 : טביירש טַאטשלעדע סָאװ טָא

 -טייהיירפ עקיליה יד טינ טרעדנואוַאב שטנעמ רעדנעקנעד רעכלעוו;
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 -טכַאלש ןלַאיצָאס ןפיוא טנגוי רעשיסור רעד ןופ טומ ןרַאבגיזַאבמוא םעד .. .עביל

 ןבָאה ןדלעה עשיסור יד רעכלעוו ןופ עלעווק יד ןסיוו ריא טליוו ןוא ? דלעפ
 -ָאיצולָאװער רעד וצ וצ ךיז טרעה ... ? גנורעטסײגַאב ןוא טומ רעייז טּפעשעג

 טעוו ריא ןוא -- רוטַארעטיל רעשיסור רעלַאקידַאר רעד ןופ עמיטש רערענ

 ."ןעגנוניישרעד ערַאברעדנואוו עכלעזַא ןופ טייקכעלגעמ יד ןפיירגַאב

 (382 .ז ,ןטפירש ס'טַאטשלצרּפ)

 רענעי ןיא ןוא טייצ רענעי וצ בורק דנַאלסור ןיא טבעלעג טינ טָאה סע רעוו

 הגרדמ רעכיוה רעכלעוו וצ ןלעטשרָאפ םיוק ךיז ןעק ערעפסָאמטַא רעטרעטיילעג

 ןופ רַאטלַא ןפיוא ןייז וצ בירקמ ךיז טייקטיירג ,ץוננגייא ןופ טייקנענָאטעגסיױא ןופ

 רענלצנייא רעדעי .ןביוהרעד ךיז ןענעק םידיחי -- ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןייזליואוו

 זיא רע זַא טליפעג טָאה עיצנעגילעטניא רעלַאקידַאר רעטרעטסײגַאב רעד-טָא ןופ

 ןוא תוכאלמ-ילעב ,םירעױוּפ יד ,ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד בוח ןקילײה ַא קידלוש

 "נייא זיולב םיא ייב זיא סע ,סנייז טינ זיא ןסיוו ןייז ,ןבעל ןייז .רעטעברַא-קירבַאפ

 רָאנ יו ,רעמיטנגייא םוצ ןרעקמוא ףרַאד רע ןכלעוו ןודקיּפ ַא זיא סע ,טגיילעג

 רע זַא סייוו ןעמ דלַאביװ ,סע טרעדָאּפ רע רעדייא וליפא ןוא ,סע טרעדָאפ רענעי

 סָאד ? ןודקיּפה-לעב רעד זיא רעוװ ןוא .ןצונ ןייז וצ ןכיורבעג טנעקעג סע טלָאװ

 ,ןסַאמ-סקלָאפ עקידנטעברַא יד ,*ךמע, רעד זיא

 ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סעילימַאפ עשיצירּפ ןופ ,דנַאטש-לדַא ןופ רעדניק

 -נוא ןענעק טינ ייז לָאז'מ ידכ ןוא ; "קלָאפ ןיא קעװַא ,, ןוא ןצַאלַאּפ-ןעמייה עכייר

 -- רענעמ ,ןָאטעגנָא ךיז ייז ןבָאה עסַאמ רעיורג רעד ןופ ,ןעזסיוא ןטיול ,ןדיישרעט

 ,סעשטּפַאל רעדָא סעקַאדָאכ ןיא ,ןענַאפַארַאס ןיא -- ןעיורפ ,סעגַאימרעס ןיא

 ,ןפַארג עכייר ןופ טלפצוו יד ןזָאלרַאּפ

 ןַאֿפַארַאס ןוא סצשטּפַאל ץטסָארּפ ןיא

 ןפַאלקש עטקירדרפטנוא וצ קווא...

 ."ןַאריט ןדָצי וצ סָאה ןקידיײרּפ

 השעמ-תעב ןוא ,םוטרעיוּפ ןופ טײקמירָא ןוא טיונ יד ןלייט קעװַא ןענייז ייז

 ,דנַאטשפיוא וצ ןפור ,זיורבפיא ןַא וצ ןקעוו ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןטײרּפשרַאפ

 ץרַאה ןקידנביל ןופ רייפ םָד טימ טסצוװ וד,

 ,וקעדטנַא ייז רַאפ טלצוו טיינ ַא

 --- ,ץרַאמש ןוא גנולפייווצרַאֿפ רָאנ טשרעה סצ ואוו טרָאד ןוא

 | וקצוורצד גנונצפָאה עקילײה ַא
 ןטורקער שיינ ןדליב ייז ןופ טסציו וד
 ; קלָאפ-סטייהיירפ ןדנפמשק ןרַָאּפ

 ןטולב ןוא ןפמעק ,ןצקנעד ייז ןענרעל טסצוו
 ,18-19 .זז ,טרָאד) ! קלָאֿפ שטמַאלקשרַאפ סָאד רַאפ

 רעד רַאפ ןבעגקעװַא ץלַא ,ןבעגפיוא רענָאיצולָאװער דיחי רעד ףרַאד ץלַא

 .עיצולָאװער רעקידנעמוק

 ןרענָאיצולָאװער ליפ ןכלעוו ,ןימאמ-ינא סוװעיַאשטעינ ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא

 : טליפעגסיוא ןבָאה
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 ,ןליפעג ,םיקסע ,ןטייהנגעלעגנָא עבעלנעזרעּפ ןייק טינ טָאה . ..רענָאיצולָאװער ַא

 זוא םיא ןיא ויא סָאװ ץלַא .ןעמָאנ םענעגייא ןייק טינ ןלופא ,םוטנגווא ,ןעגנודניברַאפ

 טפַאשנדייל ןייא ,קנַאדעג ןייא ,סערעטניא ןכעלסילשסיוא ןייא ןוֿפ תושר ןגנערטש ןיא

 ."עיצולַאוװער --

 שטייט רעד זיא "ליהינ, ,"ןטסיליהינ, ןסייהעג ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד

 ,רעשימָאנָאקע רעד ייס ,רדס רעטעוועדנופעגנייא רעד זַא טניימ סָאד .?טינרָאג;

 ,טרעוו טינרָאג זיא ,טנכערעגניירַא עיגילער ,רעלערוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ רעד ייס
 ,שינעלקנעווק םוש ןייק ןָא ,שינעעזנייא ןייק ןָא ןרעוו ןסירעגרעטנורַא זומ

 ןיא טביירש ,םזיליהינ ןופ גָאלָאעדיא ןַא ,וערַאסיּפ .ּפ ירטימד סָאװ-טָא

 ענעטלַאהעגסיוא ןוא עיירטעג יד ןופ ָאדערק ַא רַאפ טנכעררַאפ זיא סָאד ןוא ,0

 : ןטסיליהינ

 םעד ןטלַאהסיוא טעוװ סע סָאװ .ןרעוו טרעטעמשעצ זומ -ןרעטעמשעצ ןעק'מ סָאװ,

 ּפַאלק ,סלַאפנדעי ; ענכורּפ זיא ןכָארבעצ טרעוו סע סָאװ .טנוזעג זיא זיולב סָאד ּפַאלק

 ."ןדָאש טינרָאג ןעק סע ,סקניל ןוא סטכער ףיוא

 : סיוא סע טקירד ,ןטסיליהינ יד ןופ טסולפנייאַאב ,טַאטשלעדע יװ טָא ןוא

 ."ּפַאלק רָאנ ,טסנעק וד יוזַא יוו ּפַאלק ,טסנעק וד סָאװ טימ ּפַאלק ,טנוופ םעד ּפַאלק ,

 1999 ,טסוניוא-ילוי טריטַאד ,ווירב ַא ןוֿפ)

 ןעק סָאװ םירָאװ .ןענימרעט עטולָאסבַא ןיא טקנעדעג ןבָאה ןטסיליהינ יד

 -רעווש עסיורג יד טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז .?טשינרָאג, יו טולָאסבַא רעמ ןייז

 ןסיירוצסיוא :עבַאגפיוא עקידנעיצנָא ,עקידנצייר ,רַאפרעד ,רעבָא עקיד'תוירחא

 -נייוו ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןופ תועשר ןופ ןצנַאלפ עקיטפיג יד ןעלצרָאװ יד טימ

 -כערעג ןוא טייקסטוג ץַאלּפ ןטנַאקַאװ רעייז ןיא ןצנַאלפנייא ךָאנרעד ןוא ןטרָאג

 ןוא ןייז ףרַאד וויטַארעּפמיא רעשירָאגעטַאק רעשיטע רעד .ןעמעלַא רַאפ טייקיט

 ןשטנעמ ַא -- שטנעמ ַא .טפַאשלעזעג רעד ןיא רעשרעה רעקיצנייא רעד ןייז זומ

 עמ .ןרעוו קיטכעמ רעדָא ,ןרעוו-ךייר ןופ ןקעווצ ענעגייא רַאפ ןצונסיוא טינ רָאט

 ןיא שימעכלַא סע ןעלדנַאװרַאפ ןוא טולב ןוא סייווש ןייק םענייק ןופ ןּפַאצ טינ רָאט

 שטנעמ ַא .לטימ ַא יוװ ןעניד טינ רָאט ןטייווצ ןרַאפ שטנעמ ןייא .לָאטש ןוא דלָאג

 -סיוא םייב ןרעוו טזָאלעגוצ טינ ןרָאט ןסימָארּפמָאק םוש ןייק .ךיז-רַאפ קעווצ ַא זיא

 ,סטכעלש סָאד ןקינייר

 לָאז רע רַאבקנַאדמוא יוװ ,רעווש יוו ,געוו ןייז ןצעזרָאפ זומ רענַאיצולַאוװער רעד ,

 -עג זוומ גלָאפרעד רעד-טָא ןעוו ,גלָאפרעד ַא ךָאנ ןגָאי טינ ךיז רָאט רע ; ןייז טינ טציא

 ענייק רעטנוא ןסימָארּפמָאק ענויק ... סימָארּפמָאק ןטסנעלק םעד טימ וליפא ןרעוו טפיוק

 (399 .ו ,ןטפירש סטַאטשלצדצ) ?! ןדנעטשמוא

 : ןופ ןכיײװּפָא טינ ,ןטלַאהעגסיוא טנעצָארּפ טרעדנוה ןייז זומ רענָאיצולָאוװער ַא

 לָאטש ןופ טדימשעג ןייז ףרַאד רעטקַארַאכ ןייז ,רָאה-ַא-ףיוא געוו ןקיטכיר ןטכער

 זיא רע .ןָא טינ רע טמענ םיצורית ןייק .ןגיונ ןוא ןגיוב טינ ךיז רָאט רע .ןזייא ןוא

 ןענייז סָאד זַא ,טסייוו רע .שיטקַארּפמוא ןענייז ןדָאטעמ ענייז זַא ,תונעט יד וצ ביוט

 : ךעלהמשנ עקניניילק ןופ ,םינדחּפ ןופ תולצנתה יד ,דייר יד

 ךיא ,ךיא גָאז ןַאד '! שיטקַארּפמוא ךָאד זיא סָאד } שטייטס, : ןגָאז זדנוא טעוו עמ,

 ןוא !ןגיל ןשיטקַארּפ ַא רַאֿפ רעדייא תמא ןשיטקַארּפמוא ןַא רַאפ ןייטש רעסעב ליוו
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 יד ןבָאה סָאװ ,ןעז ןטסימוא רימָאל ? שיטקַארּפמוא טייהרָאװ יד סעּפע זיא סָאװרַאפ

 -ַאּפ עסיורג יד ןוֿפ ןרָאװעג ויא סָאװ ? קיטקַארּפ רעיוז טימ ןָאטעגפיוא ?עשיטקַארּפ ,
 (994 .ז ,טרָאד) "ל . . .ןשרַאמ עקיטרַאסיורג יד ןופ ,ןדַאר

 ןרעּפרעקרַאפ טגנידַאבמוא טעװ ןוא זומ ,ףרַאד ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד

 ןזָאלעגוצ טינ ןבָאה ,ןרענָאיצולָאװער עטכע יד ,ןטסיליהינ יד ,ןרעטסומ עלַאעדיא

 ערעייז זַא ,רעכיז רעביא רעכיז ןעוועג ןענייז ייז ,לפייווצ ןופ ךיוה ןטסטכייל םעד

 רעכיז ןלעוװ ,טייקכעלשטנעמ ןוא טייקיטכערעג ףיוא טעדנירגַאב ,ןעגנובערטשַאב

 ,ןעגנוכיירגרעד ,טפנוקוצ ,רערעטייוו לסיב ַא רעדָא רערעטנעענ רעד ןיא ,ןרעוו

 ,טייקכעלקריוו עלַאיצָאס רעקיטש

 ןלַאפ ןוומ . ..ןצנָארט ןוא ןטייק;

 ! ררפווש סרטטצברַא םעד רפטנוא

 ןלַארטש טנעדלָאנ טימ ,ןצמולב שדנטפור טימ

 (62 .ז ,טרָאד) ."דרפ יד ןריצַאב טייהיירפ טטוו

 ןפרַאװ טינ לָאז םצרוטש רצד יוװ ןוא

 } ןַאצקָא סנבעל ןיא לפיש ןיימ
 ןֿפרַאד טינ לָאז דיא ןייטשסיוא סָאװ ןוא

 -- ןַאריט ןזָאלצרַאה ןדצי ןופ

 ןָאמ יד ץלָאטש ךיא לצוו ןטלַאה ךָאד

 : ןקָאלג סטיײהיײרֿפ ןיא ךיוה ןפננילק ןוא

 ,טייהיירפ ןופ ןוז יד זומ ןיינפיוא
 (2ד .ו ,טרָאד) ײז גָאט טייהיירפ רֶצֹד זומ ןטמוק

 עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ עסיורג רָאג ךיז וצ טלעטשעג ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד

 טימ ןבעגעג ליפ ןבָאה ייז ,ןעמוקעגכָאנ ןצרַאה ןוא ליפעג ןצנַאג ןטימ ןענייז ייז

 ענשַאּפערָאה עטיירב יד ןופ טרעדָאפעג רעקינייװ טינ ןבָאה ייז ןוא ,שפנ-תריסמ

 ,לעטשנייא ןלַאיצָאס ןצנַאג ןופ ןוא ןסָאמ

 ףיוא טפַאשלעזעג יד ןעיוברעביא ןופ קעווצ ןקיליײה םעד ןעניד ףרַאד ץלַא

 רעקיטייזנגעק ןוא עבילנשטנעמ ןופ ,שינעדנעטשרַאפ ןוא לַארָאמ ןופ תודוסי עיינ
 רעד ןופ ןגָאװטיײר םעד-טָא ןיא ןענַאּפשניײא רעכיז ןעמ ףרַאד טפַאשנסיװ יד ,ףליה

 -ייה םעד ןופ ןעײרדסױרַא טינ ךיוא ךיז רָאט טסנוק יד ןוא ,עיצולָאװער רעסיורג
 ."טסנוק-םשל-טסנוק, ןופ סרעפטנערַאפ עשלַאפ יד רעטנוא טסניד ןקיל

 -עגסיוא ןַא זיא סע .קיטעטסע עקידנעטשטסבלעז ,ענייר יוװ ךַאז ַאזַא ָאטינ

 -הצקומ ,, ןענייז סָאװ ,קעזטלעג יד ,םיצירּפ יד ,סרעייגקידייל יד ןופ ךַאז עטכַארט

 -עגסיוא ןוא רעטרעצעגסיוא רעייז טימ ךעלױשּפָא ןוא ךעלסעה ,"סואימ-תמחמ

 ןייא זיולב ןייז ןעק תמאב ןייש .קיטעטסע ,רעכעלסױטשּפָא אליממ ןוא ,רעטלצניק

 םעד ןָא ,טייקשישטנעמ ןָא .גנולדנַאה עכעלטניירפ-נשטנעמ ענייש ,ענייר יד ,ךָאז

 ,רעדניקנשטנעמ עטגנערדַאב ןוא עטפַאלקשרַאפ יד ןופ ןדייל יד ןרעדניל וצ גנַארד

 ,טייקנייש ןייק ןַארַאפ טינ זיא --- ןסַאמ-סקלָאפ עט'כשוח'רַאפ ,עט'הרצ'רַאפ יד
 ,טכילפ ערעסערג ַא ָאד זוא סע ...גויצליּפש ַא ץלַא ווא סָאד ,רעדיל ,עיזעַאּפ ,

 -םימ ערעודנוא ,עכעלקילגמוא ןוא עמערָא יד רַאפ ןפמעק ןוא ןגרָאז וצ זיא סָאד

 ?| ןשטנעמ
 (311 .ז ,טרָאד)
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 -ַאער ןקידנקנעד; ןופ ּפיט םעד טריזילַאעדיא ןוא ןפַאשעג טָאה וװערַאסיּפ

 .קיטעטסע ןופ אנוש-םד ַא ןעוועג זיא ?טסילַאער רעקידנעקנעד, רעד .?טסיל

 ענעסיררַאפ יד ןפרָאװעגּפָא טָאה רע .וטפיוא ןוא טעברַא ןייז ףרַאד טלוק ןייז

 ,קיטעטסע טרימָארגָאּפ שממ טָאה וװערַאסיּפ ,טסנוק ןופ הוואג עטסוּפ יד ,תולדג

 רַאפ ,ןעייסע עקידנצנעלג-טנַאילירב ענייז ןיא ,טלעטשעגּפָא טינ ךיז טָאה רע

 ,ןיקשוּפ רעדנַאסקעלא ןופ ןעגנוכיירגרעד עסיורג רָאג יד וליפא ןסײררעטנורַא

 ,תילכת ַא ןבָאה זומ ,קעווצ ןלַאיצָאס ַא ןעניד ,ןװערַאסיּפ טיול ,זומ טסנוק

 טינ לָאז יז טעקַאנ ,קידרענייב יװ ,גנולדנַאה ערענָאיצולַאװער עטכע ןַא

 זיולב טינ -- ,תמאב ןייש .,ןיילַא טייקנייש יד זיא ,קילב ןטשרע ןפיוא ןעזסיוא

 ,עיצקַא עשיטע ןַא ,טייקסטוג זיולב ןייז ןעק --- שירערַאנּפָא-שיטּפָא ,שירעריפרַאפ

 ןעגנירּפשנײרַא ,םענעי רַאפ ןדייל .טייהשטנעמ רעקידנטכַאמש רעד תבוטל טַאט ַא

 טנערברַאפ טרעוו סָאװ םענעי רַאפ ןליקּפָא רעדָא ןשעלוצסיוא םיא םוא רעייפ ןיא

 ,ןשטגעמ ןרַאפ גנוריצ ַא זיא טייקשידלעה ע'תמא זיולב ןוא ,טייקשידלעה זיא --

 ןיא ,סוסקול ןיא ןבעל ,שינעגָאלּפ ,שינרעטַאמ ןוא םירוסי סמענעי ףיוא ןבעל

 -טנרָא-טינ ,ךעלרעמוא זיולב טינ זיא תוקחד ןוא טיונ טשרעה םורַא ןעוו ,תובחר

 .ענדוקסַאּפ ,טפַאהלקע ,סואימ ,שממ לעוּפב ,רָאנ ,ךעל

 : ךַאז ןייא ןענייז רענָאיצולָאװער ןטכע ןַא ייב קיטעטסע ןֹוא קיטע

 : טביירש ןעיידיא יד-טָא ןופ דימלת רעד ,טַאטשלעדע

 עצלָאמש יד יוװ ,ןרעטש עקידלקניֿפ יד יו רעה ךיא זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ

 יד ,עיליל עסַאלב יד ...עזעילעסרַאמ יד טגניז רוטַאנ עצנַאג יד ייז טימ ןוא הנבל

 עקילייה סָאד טגניז ץלַא ןוא ץלַא -- לַאגיטכַאנ רעטכַאװרעד רעד ,זיור עטיור-טולב

 (5דד .ז טרָאר) " ...עועילעסרַאמ עכעלברעטשמוא יד -- ,טייהוורפ ןופ דיל

 -יא רעשימסָאק ַא ,רעגַאב רעשימסָאק ַא טרעוו טייהיירפ ךָאנ גנַארד רעד
 טימ ןעמונעג רעדָא ןבעגעג קיסָאמלופ ,טייהיירפ עלופ טניימ טייהיירפ ןוא ,לַאעד

 -רַאפ רעטנוא טרעכיװערַאמרַאפ ,טרעכַאשרַאפ טינ ,טנַאה רעטיירב ,רעלופ רעד

 ,ײרעּפָאטשנָא-ןגָאמ ןופ ןדיירסיוא ענעדייש

 ןטייהיי ר ֿפ ןייק זיא טיי חי י ר פ צבל ַא ח

 ; דנַאש-ןפַאלקש ץטצוּפרַאפ זיא סָאד

 ןגָאמ רעודנוא ןקיטצז טצוו יז

 (60 .,ז ,טרָאד) { דנַאטשרַאפ םצד ןפַאלקשרַאפ ןוא

 טָאה םזירעטסיליפ ,ךעלהגשה עקנישטיּפ ,ןיחומד-תונטק ,טײקידלּפעקניײלק

 ןוא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד .טכַאלעגסיוא רענָאיצולָאװער רעטכע רעד
 ןיא טביולגעגנייא ןעוועג ןוא גנוי-קיבייא ,גנוי ןעוועג ןענייז ןרענָאיצולָאװער יד
 םענייר םעד ןיא ןגרָאברַאפ טגיל סָאװ ,הרובג רעד ןיא ,תוחוכ עשיטנַאגיג ערעייז

 ייוצ ןוא .גנוגעװַאב-טנגוי ַא ןעוועג זיא גנוגעווַאב יד .קלָאפ-עצַארּפ ןכעלטנרָא
 ,ןערב טגָאמרַאפ טנגוי ,םוטסקלָאפ ןוא טנגוי ,ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןעמָארטש

 רעיוהעגמוא ןציזַאב ןסַאמ-סקלָאפ יד ,םזַאיזוטנע ןוא ןליוו ןטמיוצעגמוא ,תובהלתה
 ,טײקיטכעמלַא רעייז חוכמ ןרעוו-ריואוועג סָאד זיולב טלעפ ייז ,הרובג עסיורג

 -טנגוי יד ףרַאד סָאד ןוא .טכַאמ-רעביוא רעשירעפעש רעכעלטפַאשלעזעג רעייז
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 טנגוי .רַאבגיזַאבמוא ייז ןרעװ טלָאמעד ןוא .ןלעטשוצ עיצנעגילעטניא עכעל

 וצ אפוג רוטַאנ רעד ןופ טמיטשַאב ,רעגיז ןטמיטשַאב ןרַאפ שיגָאלָאיב ךיז טליפ

 -ַאב יד ךָאד ןענייז ,ןרענָאיצולָאװער עגנוי יד ,ייז .ףמואירט ןקידנענייש םוצ ןייג

 ןופ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ,רוד ןטלַא ןופ םינרבק יד ,רעבערג-םירבק ענעפור

 .סעיצוטיטסניא ןוא סעיצידַארט עטבעלעגּפָא ,עטלַא עלַא

 רעטלַא רעד ,ןוחצנ טימ סױרַא רעגנוי רעד זומ רוד ןטלַא ןטימ טכעפעג ןיא

 סעטַאט יד ןזומ "רעדניק יד טימ סעטַאט, יד ןופ ףמַאק ןיא ,ןרילוטיּפַאק זומ

 טימ ,טסול-סנבעל טימ ,ןטניורקעג ןרַאפ ערַאװ ַא ןכַאמ ,געוו םעד ןטערטּפָא

 ,רוד ןגנוי ,טייקוװַארב ןוא טסיירד טימ ,עיגרענע רעקידלדורּפש

 -יטש ןוא ןעיידיא עיצולָאװער-ברע עשיסור יד ןופ טכיל ןלעה םעדיטָא ןיא

 -עצ ַא ,ןטלַארטשעצ ַא ןטַאטשלעדע דוד רימ ןעעז ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ,ןעגנומ

 ,ןטקינוזעצ ַא ,םענעטכיול

 -עג ןבָאה סָאװ ,רעפמעק ןזיר ןופ רוד םענעי ןופ ןוז רעיירטעג ַא זיא רע

 -ןטש ןטיור ןופ ןוא דלָאג ןופ לווייט ןלעג ןופ ןעגנוטסעפ יד ,ארומ ןָא ,טמערוטש

 ! טמוק סָאװ לאוג ןפיוא טרַאװ רֶע . .. גירק ןוא טַאטש ןופ תיחשמה

 ,קלָאפ ןייא זיולב ןזיילסיוא טינ טמוק ,לאוג רע'תמא רעד ,חישמ רעיינ רעד

 רעד זיא רע לייוו ,עקַאט רַאפרעד ןוא ;טייהשטנעמ עקידנטכַאמש עצנַאג יד רָאנ

 ,קדצ-לאוג רע'תמא רעד רע זיא טייהשטנעמ רערָאג רעד ןופ רעיירפַאב

 רעטנענרעד םעד ןגעוו הבוט הרושב יד טרעהעג שממ טָאה טַאטשלעדע דוד

 יד ןופ רענייא טרעוו רע ןוא .עיצולָאװער רעקיטסייג ןוא רעלַאיצָאס רעד ןופ

 .רעגניז-םיאיבנ עריא ןופ רענייא ,ןלָאטסָאּפַא יד ןופ ,רעגָאזנָא

 ,ןטצפָארּפ ףטריא ןוא טײהרַאװ יד טינ טסַאהרַאפ

 ; טניירפ סלַא ,רצדירב סלַא יז טנשקרפד

 ןטלר ךייא ןצמוק ײז ,וקצוװ ךייא ןעצמוק יז
 .טנייפ שקיטולב טרצייא ןוֿפ

 יד ןוא רעטעג ע'תמא ןרעוו ןלעוװ ןשטנעמ, יד זַא ,טגָאז טטַאשלעדע ןוא

 ...?ךייר-למיה ַא -- דרע

 עקירעמַא ןיא  .ג

 ןסיורג םעד קידנזַארפרעביא .ךיז ןגעוו ןגָאז טנעקעג טָאה טַאטשלעדע

 דנַאלסור ןיא זיא ץרַאה ןיימ , : ןיולה הדוהי יבר ,רעטלַאלטימ ןופ רעטכיד ןשידיי

 !? ןבעל סָאד ןייגנייא ָאד רימ ןעק יװ ,זיא --- "עקירעמַא ןיא ןיב ךיא ןוא

 -ָאה ןוא ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןופ סעילַאװכ יד ףיוא ךיז קידנגיוו ,הליחתכל

 -ָאה ,רעטנומ ךיז רע טריּפשרעד --- טייהיירפ ןוא תובחר ןופ ליפעג םעד קידנעב

 טגיל סָאװ םוהת םעד טזײרּפשעגרעבירַא טָאה רע .ךעלקילג טעמכ ןוא קידרעפ

 דיי רעדעי סָאװ ,םיורט ַא טרָאװראפ טָאה רע .טייהיירפ ןוא טפַאשטכענק ןשיווצ
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 טגניז וויטָאמ ַא ס'ענייה קידנשרעדנַארעביא טַאטשלעדע .ןצרַאה ןיא ףיט טגָארס

 : געט ענעי ןיא

 םָאונײיא טייטש רצנלצו רצשידיי ַא

 ,טסָאּפ ןייז ףיוא דנַאלסור ןיא

 ,ןבָארנַאב ןףיינש ןיא טייטש רע

 ,טסָארפ םעד ןופ טרצווילנרַאפ

 ,רערירב טנייז ןופ טמיורט רֶצ

 ; טלצוװ רעיירפ ַא ןיא ןבצל סָאוװ
 טרָאד ןוז יד טנייש דצלײרֿפ יוו

 ,רלשפ צנירג סָאד טילב'ס ןוא

 םרוטש םצד ןיא רֶצ טייטש ץלָאטש

 : טנַאה ןיא טקידררצג סקיב ןייז

 --- ןרָאלרַאפ טינ רָאנ זיא רֶצ

 { דנַאל סטיירפ ַא טבצל סצ

 -נוא רעשיסור רעדעי ןוא דיי רעדעי ךיז טסייר ןצרַאה ןיא זַא ,טניימ סָאד

 יײרעּפַאלקש ןיא ןוא .רעגריב רעיירפ ַא ןרעוו ןעק רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןאטרעט

 ןבעל טרָאד ןוא דנַאל ַאזַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ךיז רע טסיירט

 ,יירפ ןעמעטָאּפָא ןוא ,ןיהַא ןּפַאכרעבירַא ךיוא ךיז טעוװ רע ןוא ;רעדירב ענייז

 ,טסערפ עשיטילָאּפ ןוא ןעיינש עלַאיצַָאס יד ןופ ןרעוו רוטּפ

 ןקילייה, םעיינ םעד ףיוא טייקרעכיז טימ ךַאלפסופ ןייז טלעטש טַאטשלעדע

 ,"ןסייו ןטרָאד קילג זיולב ןלעוו רימ , זַא ,גנונעפָאה רעקיטכיל רעד טימ "ןדָאב

 טמוק ךיילג .ןָא טינ גנַאל טלַאה גנומיטש ענעביוהרעד ערעטייה יד-טָא רעבָא

 זיא זָאד ןוא ,ןטשרע ןֹופ רעקרַאטש זיא סָאװ ,ליפעג ןטייווצ ַא טימ סולפּפָא רעד

 : שינעגָאלּפ -ןסיוועג

 ןכַאמ ,ןעיצּפָא ךרוד ? ױזַא יו רעבָא .טעװעטַארעג ךיז טסָאה וד ,ָאי --

 ,קוק ַא רָאנ ביג ? רעפמעק ַא רַאפ געוו רעקידנסַאּפ רעד סָאד זיא . . ."חרביו; ַא

 -טכואלש ןפיוא ןקיטולב ןוא ןעייטש דנַאלרעטָאפ ןייד ןוא רעטיירטש עוװַארב יד

 ןשייועדרעמ םוצ ןקַאנ םעד ןרעק טינ ןלעװ ייז .ןענורטנַא טינ ןענייז ייז .דלעפ

 ןזיב ףמַאק ַא ,לגנַארעג םענעסָאלשטנַא-רעטיב םעד ןָא רעטייוו ןטלַאה ייז .אנוש

 ...! טייהיירפ ןופ טסינעג ,ריטרעזעד ,וד תעב ,ףוס

 טכי" סָאד םיא ט'כשוח'רַאפ ,ןטַאטשלעדע טקינייּפ ןייזטסואווַאב סָאד-טָא

 יד-טָא זַא ,טליפ רע ןוא .טכַאנ רעד ייב ףָאלש םעד םיא טרַאמשָאקרַאפ ,גָאט ןופ

 םעד ףיוא ףמַאק םעד ןצעזרָאפ טימ ?סָאװ טימ .ןפיוקסיוא רע זומ ענייז דניז

 וצ נונעג טינ זיא סע .טנָארפ ןשירעפמעק םעד ןרעטיירבסיוא ךרוד ,ןדָאב םעיינ

 ומ עמ .טענַאד ןופ עציטש ייז ןקיש ןוא רעגירק עשיאָארעה יד טימ ןריזיטַאּפמיס

 .עניא זיא טייהשטנעמ יד ,ענייא זיא טלעוו יד .ןטיירטש ןעמענ טרָא ןפיוא ָאד

 הציוומ ןייק טינ ןענייז ןענַאעקָא ןוא ןטנעניטנָאק-סטלעוו םעד ןיוש טעז טַאטשלעדע

 םעד ןצריטש :ליצ רעד .ןעגנונעפָאה עכעלשטנעמ ןוא ןדייל עכעלשטנעמ רַאפ

 ןצריטש ךיוא ךיילגוצ רָאנ ,רעשרעהטסבלעז ןשידנעלסור םעד זיולב טינ ,טַאטש

 ,םינהוכ ערעייז ןטכינרַאפ ןוא ,לַאטיּפַאק ,ץעג-דלָאג םעד ,"רימוק, ןטייווצ םעד
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 סָאד שינרעטצניפ ןיא ןטלַאה סָאװ "סעּפָאּפ, יד ןוא ,קעזדלָאג יד ,רעקנעה יד

 עיירפ, ענעפורעג ױזַא יד ןיא ךיוא ןרעװ ןָאטעג ךָאד ףרַאד סָאד ןוא .,קלָאפ
 ,"ןקילבוּפער

 ,ןקילבוּפער עײרֿפ ךיוא ןַארַאפ
 ; ריּפַאּפ םָלד ףיוא רָאנ יירפ ןפענייז סָאוו

 ,ןקירבַאפ יד טרָאד ןטנייז טכצנק טימ לופ ןוא

 6 .ז ,טרָאד) ,.ריּפמאו ַא -- רצשרצה רצדצי ןוא

 -ּפָא ןעמ ןעק ,טייקיטעט רערענָאיצולַאװער רעמַאזקריוװ ךרוד ,ױזַא זיולב

 -רעטָאפ ןקידנפמעק םעד קידלוש ןבילבעג זיא'מ סָאװ ,בוח ןקיליײה םעד ןלָאצ

 -ָאפ ,טנָאמ סָאװ ,ןסיוועג ןופ םיטש יד ןליטש ןעמ ןעק םעד ךרוד זיולב ;דנַאל

 ,טײקינירטּפַא ןיא ,יירעריטרעזעד ןיא טקידלושַאב ,ורוצ טינ טזָאל ,טרעד

 ןענייז ,הבושת-גנוקיטיגרַאפ ןוא הטרח ,דלוש ןופ ליפעג ,ןעגנומיטש יד-טָא

 -.חילש ַא שוריפב זיא רע .רעגניז-דיחי סלַא ס'טַאטשלעדע דוד זיולב טינ

 ןוא רעדליב עטלוב ןיא ,רעגניזסיוא:רצטכיד ַא ,רוביצ

 -ימע עשידיי רעטנזיוט סָאוו .טרָאוו ןטקָאטייוועצ

 -כרוד ןבָאה דנַאלסור ןופ ענעמוקעגרעבירַא ןטנַארג

 ןלעז ןוא רעצרעה .ערעייז ןיא קינייוועניא טמירוסיעג

 ןופ ןדיירּפָארַא ןגָאזסיורַא טנעקצעג טינ סע ןבָאה ןוא

 ןוא ,ייז רַאפ ןָאט סע לָאז רע טקיטכעמלופַאב יו סעּפע םיא ןבָאה ייז .ן צ ר ַא ה

 ,טױרטרַאפנָא םיא ןבָאה ייז סָאװ ,תוחילש יד טליפעגסיוא ,ןָאטעג סע טָאה רע

 ,רעטימעג ערעייז ןיא גנַאלקּפָא ןקיכליה ַאזַא ןענופעג רעטרעוו ענייז ןבָאה רַאפרעד

 ןיא ."טסעג עכעלקערש; ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ דיל ַא טָאה טַאטשלעדע

 זיא סע .רעטכיד ןקידקינײּפ-ךיז םעד ךעלרעּפנײשַאב ןעמ טעז טכידעג םעד

 -ַאש-טרָאװ עטסקיד'תמא ןוא עטסלופליפעג ,עטסכייר-רעדליב ענייז ןופ ענייא

 עשיטילָאּפ עשיסור-שידיי רוד ַא ןופ יירשעג-ייו םעד ריא טרעה ָאד .ןעגנופ

 -ךרד ַא ןכוז ןוא ,עקינירטּפא יוװ ,םיעשוּפ יו טריּפשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטילּפ

 .ײרעּפױלטנַא-טנָארפ ןופ קעלפ םעד ןשַאװּפָא ןפרַאד ; הבושת

 טכַאמרַאפ רפס ןיימ בָאה'כ ,טכַאנ רֶטד ןיא טצּפש זיא ספ

 .רצטצנַצפ םצד ייב טכַארטרַאֿפ ץיז ןוא

 ,ןרצטש ןייק ,הנבל ןייק ,ךשוח רצכצלקצרש ַא

 רצטסנעּפשצג צסייוו יוװ ךיא שֹז ננולצולּפ

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש רעבָא ,טלמוטרַאפ יוו-טינ-יוו ךיז רע טָאה גָאטיײב

 גיוא-ףיוא-גיוא ןילַא ךיז טימ טביילב רע .שפנה-ןובשח ןופ העש יד ןָא טמוק

 סקניּפ רעד ,ןטייהנגעלעגנָא ענייז עלַא ןגעוו גנונעכער ַא ןבעגּפָא ףרַאד רע ןוא

 ןופ ןלייצ יד גיוא ןקיטסייג ןטימ ךרוד טפיול רע ןוא ךיז טנפע המשנ רעד ןופ

 ץנַאלַאב ןטריפעגרעטנוא םעד טעזרעד רע .,לכהיךס ןפיוא קוק ַא טיג ןוא ןרעפיצ

 רע סָאװ ,"רפס/; טרָאװ שיאערבעה סָאד .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ טרעוו םיא ןוא

 סע :ן'תוחילש ייווצ ָאד טוט ,"ךוב , טרָאװ ןשידיי םעד טָאטשנא ָאד טכיורבעג

 ,לכיב-השעמ א טנעיילעג קיניזטכייל ךיז ױזַא טַאלג טינ טָאה רע זַא ,זדנוא טגָאז



 43 טַאטשלעדע רֹוד ןופ געוו רעד

 ;ןינע ןטסנרע ןַא ןיא טפיטרַאפ ךיז ,ּפָאק טימ טנרעלעג ,טרידוטש עקַאט רָאנ

 .ןעגנואעז עלופ ךיוא ןוא ןעקנַאדעג עטסנרע וצ ןעמ טמוק טייקטסנרע ןופ ןוא

 עקיד'תוקיבדי-זעיגילער ַא ןָא טכיוה טרָאװ ?שיאַאכרא/, סָאד-טָא : רקיע רעד ןוא
 רעטיײלגַאב עקידנעטש ענייז טימ רעדורפיוא ןעמורפ ַא ךיז טימ טגנערב ,גנומיטש

 ,שינרעגרע-הטרח ןוא דניז ןופ

 ןײרַא רפמיצ ןיימ ןיא ליטש ץנַאנ ןפמוק

 -- :רצדינַא דנגייווש ךיז ןצצז ןוא
 ,סייווש רעטלַאק ַא ןסָאגַאב ךימ טָאה סט

 .רעדילג ףלַא רימ ןיא טרטטיצצצ

 ןיא ןָאטעגנָא ןעקנַאדעג ןענייז סָאד ,ןענייז ייז רע טוג ץנַאג טסייוו רע
 ,ףרואוורָאפ טימ ןָא םיא ןקוק ייז ,טייצ וצ טייצ ןופ םיא ןכוזַאב סָאװ ,רעטסנעּפשעג

 ,טרעטיצ רע ןוא ; רעקידלוש רעד זיא רע ןוא טכערעג ןענייז ייז זַא ,טסייוו רע ןוא
 ןייז ןיא ןייז הדומ ךיז זומ רע ןעוו ,לוטש-טכירעג ןרַאפ רעטקידלושַאב ַא יו
 -יפעגכרודַא טוג ןיוש טָאה רע ןעוו ,וצ רעטעּפש טשרע .ןכערברַאפ םענעגנַאגַאב
 וצ טיירג זיא ןוא טייקידלוש ןייז ןבעגעגוצ ןוא יודיוו ןכעלרעניא ןייז טרעב

 ןקעלפ עצרַאװש-ךעּפ יד ךיז ןופ ןשַאװּפָא ןוא ריפפיוא ןטפַאהרעלעפ ןייז ןרעדנע
 -ףרַאש ערָאלק טימ ןעמוקסיורַא ,םיא וצ ןדייר וצ ןָא יז ןביוה טלָאמעד טשרע

 ,דייר עקידנעדיינש

 רבק ןפיט ַא ןופ יו ךיז טָאה סע
 :לוק קידנריר רעייז טרעהעג

 ? טנעקרצד טינרָאג זדנוא וטסָאה יצ ! רטדורב
 ריד וצ ןפמוקפג ןענייו רימ
 ,טַאמײה רעטקיטיולברַאפ ,רעטֿפַאלקשרַאפ ןייד ןופ
 ! ריביס ןטסיוו ןופ ,דנַאלסור ןופ

 ןצננַאגעצ טרפוו ריביס ןופ יינש רעד ןוא זייא רעד

 ; טולב ןוא ןרערט ערעזדנוא ןופ

 ,דלצֿפטכַאלש ןקיטולב םָשֹד ןופ טינ רימ ןפיול רךָאד

 | טומ ןוא ןביולג טימ ןפמצק ןוא

 ריא ןוא ,וד ןוא טינ ןפיול רימ --- : ףרואוורָאפ רעטסרעווש רעד זיא סָאד
 -'תופתושב םעד ןיא ןובשח רעד זַא ,ןעמ טכַאמ ױזַא יו זיא . . .ןּפָאלטנַא ָאי טייז
 זיא .טינ סָאד ?דנַאלסור ןיא קירוצ ןרעקמוא ךיז ? ןעמיטש ָאי לָאז ףמַאק ןקיד

 ! עקירעמַא ןיא ןפמעק ? טרָאפ סָאװ

 ןטַאט ןוא רשטרצוו טימ טֿפמּצק קיטומ

 . .ג דרָאמ-רעדורב ןכשלקצרש ןגצק

 6255 20052244/ ם265550/ םורששא = מאמוסאשת = םטומהתס = טתסושהממ ותתותוה) = טאטנס (םהסמתאההמה - סטטנעטאאהה ;םממתמ)  (ומאהמהעמ

 רצריטרַאמ טגנוי טשיסור יד ןָא טקנעד

 --- -- -- ! ןרנואוו רצטנויוט טימ ןטולב סָאװ
 רשטסנצּפששג יד ןטנייז ןטייק יד טימ קידנפננילק

 .ןדנואוושרַאפ ךשוח-טכַאנ ןצרַאװש ןיא



 טַאטשלעדע דוד ןופ געוו רעד 44

 ןופ ןגיוא יד ןענייז סָאװ ,ןגיוא סטַאטשלעדע ןיא טינ ךָאנ טָאה עקירעמַא

 ענעגייא ןייק ,ןרענָאיצולָאװער עשידיי עטרעדנַאװעגרעבירַא הנחמ עצנַאג רעד

 ןופ רעטסעיער ןייק טינ טגָאמרַאפ יז .ןטיירטש ןוא ןשינעלגנַארעג ןופ עטנָאק

 יד ןגעו שינעקנעדעג רעד טימ ןבעל ָאד ןעמ ףרַאד ןכל .רעריטרַאמ עקילייה

 ןייק טינ זיא עקירעמַא ,דנַאלסור זיא סָאװ ,דנַאלרעטָאפ םענעגייא ןופ םישודק

 ַא ,עיצנַאטס-סגנוטער ַא זיא ָאד .םייה עקידנעטש ןייק טינ וליפא דנַאלרעטָאפ

 ןופ ןרעטסומ יד יאס ןוא עיצַאריּפסניא עשירעטכיד יד יאס .הינסכא עקיליײיוװטייצ

 -סיואמוא רעד זיא ןטרָאד ,דנַאלסור ןופ ןעמוק ןבעל םענעקנַאשעגקעװַא -קילייה

 ןוא טומ ,עיגרענע רעשיטסילַאעדיא טימ טלדורּפש סָאװ ,לַאװק רעכעלּפעש

 ,טייקווארב

 ןוא ןביירש רעייא ןיא לעדָאמ ַא רַאפ ןעניד ךייא עזומ ס'ווָאסַארקענ לָאז,

 ,(318 .ז ,טרָאד) "ןבעל רעייא ןיא --- וװָאטעמכַאר ןופ ןבעל סָאד

 ןָאזרעּפ רעכעלקריוו ַא ןופ רענייא :ןעמענ ייווצ ןָא טַאטשלעדע טיג ָאד

 רוד םעד רַאפ ןוא ןטַאטשלעדע רַאפ סָאװ ,דלעה ןוויטקיפ ַא ןופ רעטייווצ רעד
 ,ןײלַא טייקכעלקריוו רעד ןופ רעכעלקריוו ןעוועג זיא ןטסיליהינ עשיסור יד ןופ

 טרעדלישעג טָאה ,רעטכיד-סקלָאפ רעשיסור רעד (1821--77) ,ווָאסַארקענ

 -עג טָאה רע .םוטרעױּפ ןשיסור ןופ ןבעל עט'כשוחרַאפ סָאד רעדיל ענייז ןיא

 -ַאס עטסקרַאטש ןייז .םישזער ןטליופעצ םעד טרָאװ ןלופטפיג ןייז טימ טשטייב

 סָאד ."? דנַאלסור ןיא יירפ ןוא ךעלקילג ןייז ןעק רעוװ, טסייה עמעָאּפ עשיריט

 ןעוועג זיא רע .1879 ןיא טיוט ןייז ךָאנ ןיוש ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא קרעוו

 -מעק ַא טעָאּפ ַא זיא װָאסַארקענ ,ןטפירשטייצ עשירעפמעק ןופ רָאטקַאדער רעד

 ענייז ןוא .עטגנערדרַאפ ,עט'הלועַאב יד רַאפ רע טפמעק טרָאװ ןייז טימ ,רעפ

 ענייז רַאפ רעטסומ ַא רַאפ ןעמענ טַאטשלעדע ףרַאד ,ןעמעָאּפ-טיירטש ,רעדיל

 .ןעגנופַאש עשיטעָאּפ

 -ָאר ןטמירַאב (1828---89) סיקסוועשינרעשט ןופ דלעה רעד זיא וװָאטעמכַאר

 רעקידנטיײידַאב רָאג ַא ןעוועג זיא יקסוועשינרעשט "7 ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװ; ןַאמ

 ידכ שיסור ןענרעלוצסיוא ךיז העדב טַאהעג וליפא טָאה סקרַאמ .טסימָאנַאקע

 ןַאמָאר ןייז .םיא ןופ ןטלַאהעג סקרַאמ טָאה ליפיוזַא ףיוא .ןענעייל םיא ןענעק וצ

 טנידעג טָאה רע רעבָא ,טרעוו טינ ליפ זיא קיטסירטעלעב ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ

 זיא וָאטעמכַאר .טנגוי רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד רַאפ רעזייווגעוו ַא יוװ

 טפָאלש רע זַא ,ןעיידיא עשיטסילַאעדיא ענייז וצ ןבעגרעביא ױזַא ןוא טעקסַא ַאזַא

 וצ ןעניואוועגוצוצ ךיז :זיא ייברעד קנַאדעג רעד .סעקעוושט ףיוא טעבעגסיוא

 ןיא ןקינייּפ ,טעברַא רעד ןיא ןעמענ םיא ןלעװ ןרַאדנַאשז יד ןעוו ןוא םירוסי

 ןכערבנייא טינ ןוא ןטלַאהסיוא לָאז ,טעװעטרַאהרַאפ ןייז רע לָאז רעמיצ-רוטרָאט

 -עג יקסוועשינרעשט טָאה ןַאמָאר םעד .םירבח ענייז ןבעגסױרַא םולשו-סח ןוא

 ,1862---64 ןופ טרַאּפשרַאפ ןעוועג זיא רע ואוו ,גנוטסעפ רעגרוברעטעּפ ןיא ןבירש

 יד רעטנוא טבעלעג טָאה רע ואוו ,ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא 1864 ןיא

 טָאה *טייקנבירטרַאפ; ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד .1882 זיב ןעגנוגנידַאב עטסרעווש

 שיטסילַאעדיא ױזַא ןעוועג זיא יקסוועשינרעשט .,ןַאכַארטסַא ןיא ט'כשוח'עגּפָא רע
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 ,קלָאפ ןרַאפ טייהיירפ רַאפ טפמעק רע :טגָאזעג טָאה רע זַא טגיונעג שיטעקסַא

 ,טסיאָאגע ןַא ןעוועג ךָאד רע טלָאװ ךיז רַאפ ןעוו .ךיז רַאפ טינ רעבָא

 וצ רעטסומ ַא רַאפ ןעמונעג טַאטשלעדע טָאה דלעה ןשירעריטרַאמ םעד טָא

 םגה ,עשידנעלסור ַא ץלַא ךָאנ זיא לעדָאמ יד .ןבעל םענעגייא ןייז ןיא ןריּפָאק

 טַאטשלעדע .ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעלטײהשטנעמילַא ,ךעלריטַאנ ,טגָאמרַאפ סע

 ןובשח ןפיוא שירַארעטיל-שיטעָאּפ ןוא רענַאיצולָאװער:קיטסיײיג לייוורעד טבעל

 -סיוא ןייק טינ זיא רע ,טגָאזעג יוװ ,רעבָא .ַאיגלַאטסָאנ רעקידנרעצרַאפלא ןַא ןופ

 ַא ןופ רענייא זיא רע ,דיחי ַא ,רענייא טינ זיא רע .לגער יד זיא רע ,לַאפסמַאנ

 ,רוביצ ןקידנטײדַאב

 יירעפַאלקש .ד

 -ימע ענעמוקעגנָא סָאװ רָאנ "שנירג, יד ,ןסַאמ רעטעברַא יד ןופ לייט ַא

 -ָאנָאקע ןדָאב ןשימייה רעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןענייז ,ןעמָארטש ןטנַארג

 יד-טָא ןשיווצ רעבָא .הנויח ,טיורב ןכוז עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןענייז ייז .שימ

 -ָאקע ןֹופ טינ ןרָאװעג טגָאיעג ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע ןענופעג ךיז ןבָאה ןעמָארטש

 -ידַאר ,רעשיטילָאּפ ןופ רָאנ ,טרָאװ ןופ שטייט ןכעלבעטשכוב ןיא ,טיונ רעשימָאנ

 יז רעכלעוו ןגעק ,יינאריט עשיסור יד .טייקידנעווטיונ רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאק

 יז טָאה'מ סָאװ ,םעד ךרוד טקערידמוא רעדָא ,טקעריד ףמַאק ַא טריפעג ןבָאה

 ידכ ןגָאלש ןעמ ףרַאד ןדיי, ןוא ןדיי ןענייז ייז לייו רעפמעק יד וצ טפתושעגוצ

 -ײצילָאּפ עלַא טימ טגלָאפרַאפ ייז טָאה --- ,"דנַאלסור-רעטומ יד ןעװעטַאר וצ

 ןענייז יד-טָא .תושר ריא ןיא טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןעלטימ עשרעקנעה ןוא עשיא

 .עזייוליײט ערעדנַא ,עצנַאג ערעדנַא ןטנַארגימע עשיטילָאּפ ןעוועג

 ןופ טינ ,תופידר עשיטילָאּפ ןופ ןעװעטַאר ךיז עקירעמַא ןייק ןפָאלעג ןענייז ייז

 .ןרירגימע וצ שימָאנָאקע ןעגנואווצעג ןעוועג טינ ןענייז ייז .תוקחד ןוא רעגנוה

 רעצנַאג רעד ףיוא םתוח ןרעדנוזַאב ריא טגײלעגפורַא טָאה טײקיטרַאנגייא יד-טָא

 ץנַאג רעביא טעטש ערעדנַא ןיא ןוא קרָאי וינ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 .עקירעמַא

 םוצ שינַאגרָא-שימָאנָאקע טגנַאלַאב טינ ,לכ םדוק ,ןבָאה ןטנַארגימע יד-טָא

 -ָארּפ , ןיא ,רבא-השעמ ,ןסקאוועגניײרַא ןעוועג טינ ןענייז ייז .ןומה ןשירָאטעברַא

 םעד ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא טינ ןענייז ייז .ךעלטפַאשטריוװ ,?טײקשירַאטעל

 -דנַאל םעניילק-רעגָאמ רעדָא ,טכיש לדנַאה-ןיילק רעדָא דנַאטש-הכאלמ-לעב

 -סיוא ,קורד:-עיצַאקסיפנָאק רעדָא ץנערוקנָאק רעקיד'תונמחרבמוא ךרוד ץיזַאב

 טלייאעגרעטנוא ,זייוונטייצ ןוא זייוורעטרע ,ןוא ןפוא ןשימָאנָאקע ןַא ףיוא טביאעג

 ןענייז ייז .לַאפ רעד ןעוועג טינ זיא סָאד ,ןיינ .ןעלטימ עשירעבעגצעזעג ךרוד

 ןעמואושעגרעבירַא קידנבָאה ,טכַאנרעביא רעירַאטעלָארּפ עכעלקילגמוא ןרָאװעג

 דנַאלסור ךָאנ .דנַאל ןעיירפ שיטילָאּפ םעד ןופ ןדָאב םוצ ךיז קידנרירוצ םי םעד

 םונהיג רעטכע ןַא יו רעבָא ,שיטילַאּפ ןדע-ןג ַא יו ןעזעגסיוא עקירעמַא טָאה
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 ערעייז בילוצ דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןטילעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רַאפ שימָאנָאקע

 רעבָא ,גנוניזעג רעשידיי ןוא םַאטשּפָא ןשידיי רעדָא ,ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ

 ,קורד:טיײקמירָא ןוא טיונ-רעגנוה קידנדייל ןרָאװעג ןסירעגסױרַא טינ ןענייז

 שיטילָאּפ .טרעדנעעג לָארטעמַאיד עגַאל רעייז ךיז טָאה ,עקירעמַא ןיא ,ָאד

 ךיז ייז ןבָאה שימָאנַאקע רַאפרעד רעבָא ,ןרָאװעג רעסעב ליפ עגַאל רעייז זיא

 .רעירַאּפ ןופ טנורג עמַאס םוצ ןעקנוזעגּפָארַא ןענייז ייז ,ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא

 ןופ ןעגיולײטּפָא עטספיט יד ןיא ןטָארב ןוא ןענערב טזומעג ךיז ןבָאה ייז

 רעייז טפיוקעג ןבָאה ייז .םעטסיס-ץיווש ןסייהעג טָאה סָאװ ,םונהיג ןלעירטסודניא

 רעקיד'תונמחרבמוא ןַא ןיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,זיירּפ ןכייה וצ ַא רַאפ טייה-' וט

 -סירטנַא יד ןוא .טייקיטעט רעכעלטפַאשטריװ ןופ טיבעג ןפיוא גנופַאלקשרַאפ

 -מוא רעד-ָא ןגעק קידנרימרַאלַא ןוא ףרַאש ןעוועג זיא ןטנעמעלע יד-טָא ןופ גנוט

 ןופ טניואוועג ןעוועג טינ ןענייז ייז ,טריציטקַארּפ ָאד טרעוװ סָאװ ,טייקיטכערעג

 רעקיד'מירוסי ליפ הכרעמ ערעווש רעייז טליפעג ןבָאה ייז .תורצ יד וצ םייה רעד

 יד -טָא ןוא .הכאלמ-לעב רעדָא רעירַאטעלָארּפ רעטעװעטרַאהעגנייא רעד יװ

 קורדסיוא ריא ןגירק טזומעג טָאה טייקשירעלדנעטשפיוא ןוא ןדייל ןופ ַאלַאקס

 ,טלָאװער וצ ףור ןקידנעמַאלפ ןיא

 עשיטסיכרַאנַא רעדָא עשיטסילַאיצַאס ערעייז ןענייז םייה רעטלַא רעד ןיא

 ןטכינרַאפ וצ גנובערטש רעשיטסילַאעדיא ןַא ןופ טריטקיד ןעוועג ןעגנוגייצרעביא

 ,טקודָארּפ-ןעײרעשזנַארָא ןַא ןעוועג זיא םזילַײקידַאר רעייז .ןײמעגלַא ןיא טכערמוא

 ןגעוו ,תועשר ַא ןגעק טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז ,טפנוקוצ רעטייוו ַא ןגעוו םיורט ַא

 -ַארּפ טימ ןענעקַאב ךיז ,ןשרָאפ ,ןרידוטש ךרוד טסואוורעד ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו

 רעדָא עכעלגעמרַאפ ןופ רעדניק בור'ס קידנענייז ,ןיילַא יז ,רוטַארעטילדַאדנַאגָאּפ

 ןפיוא סע טליפעג טינ ,טבעלעגרעביא טינ סע ןבָאה ,סעילימַאפ עשיטַאבעלַאב

 ןַא ןרָאװעג זיא סע .םרָאפ עטערקנָאק ַא ןעמונעגנָא סע טָאה טציא .בייל םענעגייא

 ,"עדמערפ, וצ טדערעג טינ רעמ ןבָאה ייז .םעלבָארּפ עכעלנעזרעּפ ַא ,ענעגייא

 -טוג ךיז ןבָאה ייז תולווע סנעמעוו רַאפ ,דיילטימ טַאהעג ןבָאה ייז ןעמעוו טימ

 -ָארּפ רעייז ןוא .עקידנדייל ענעי ןרָאװעג ןענייז ןײלַא ייז .ןעמונעגנָא קיצרַאה

 ,ןטעטילַאנָאט עכייה רָאג ןעמעננָא טזומעג טָאה טסעט

 יז ןבָאה גנורעּפמע רעייז ןופ רעקירדסיוא ןטסיירטעג ןוא ןטסעב םעד ןוא

 ןפרָאװעגנײרַא ןיילַא ,ייז טימ ןטילעגטימ טָאה סָאװ ,ןטַאטשלעדע דוד ןיא ןענופעג

 -ידנּפַאצ סייווש-ןוא-טולב רעכעליורג ןוא רעמַאזיורג רעד ןופ םעלק ןיא ןרָאװעג

 ,םעטסיס רעק
 -סיוא ,ןגָאז וצ ױזַא ,םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ שרעדנַא ןעוועג רעבָא זיא רע

 רַאפ ףמַאק םוצ רעקעװ ,רערעטנומ רעייז ,רעגָאז טרָאװ רעייז ןרעוו וצ טלייוורעד

 ענעגייא יד ןגעוו טרעמיקעג סָאװ קינייװ ךיז טָאה רע .גנואיירפַאב רעשימַָאנַאקע

 ,םיבר-תרצ יד טנערבעג ןוא טרַאעג טָאה םיא ,תורצ

 ןעמָאנ ןיא ,טשרמולכ ,קידנבוורש טַאטשלעדע זדנוא טיורטרַאפ) ,"ןדַארעמַאק עניומ,

 -ומש רעיוז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז , .(דרָאמטסבלעז ןייגַאב ליוו סָאװ םענייא ןופ

 טנרעלעגסיוא ךיז גנוגנערטשנָא רעסיורג טימ בָאה ךיא ...ערעירַאק רעייז טימ ,םויד
 םינ רעמ בָאה ןוא ,טיורב ןיימ ןענידרַאֿפ טנעקעג בָאה ךיא רעכלעוו ךרוד ,הכאלמ ַא
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 רַאפ .םוידוטש ַא טימ ךיז ןבעגּפָא ...טנעקעג טינ בָאה ךיא .ךיז ןגעוו טכַארטעג

 עטלגָאװרַאפ ,ענעגָאלשרעד ,עכעלקילגמוא יד טבעוושעג רעמיא ןבָאה ןגיוא עניימ

 טסואוועג בָאה ךיא ...טפַאשמירָא יד טנרעלעגסיוא בָאה ךיא ...סנזעוו עכעלשטנעמ

 ןגָאלּפ ןקידנעטשַאב ןוא טיונ ןוֿפ ןברַאמש ייז יוװ ,ןעקנערק ייז יוװ ,ןרעגנוה ייז יוװ

 -רַאפ ךימ ןבָאה טייקמירָא רעקידנעיירש-למיה ןופ רעדליב עקידנסוורצרַאה יד .ךיז

 .(327ד .ו טרָאד) "רעטסייג עטקיטולברַאפ יוו ,םידש עכעלקערש ווו ,טגלָאפ

 "ףנַאלגנע ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ עגַאל יד , קרעװ ןטארעג ןייז ןיא סלעגנע

 טכײמעג ןענייז ןטסירוטקַאפונַאמ רערישקראי יד : ױזַא ךרעב סיוא ךיז טקירד

 טעברַא העש 12 טרעדָאפעג ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו .ײלעצרָאּפ םעניד רָאג ןופ

 "ניא יד ,ןצַאלּפ יז זַא ,ןעירשעג ייז ןבָאה ,ןצכעז רעדָא ןצרעפ טָאטשנא גָאט ַא

 טָאה יז השק-שינ רעבָא .ןפוא םושב ןטלַאהסיוא ןענעק טינ סע טעװ עירטסוד

 ןקידהעשנעצ ַא טרעדָאפעג ןעמ טָאה ךָאנרעד ! יו ךָאנ ןוא ןטלַאהעגסיױא ָאי סע

 רָאנ .ךעלקיטש ףיוא ןלַאפעצ ייז זַא ןעירשעג ,רעטייוו ,ייז ןבָאה ,גָאט-טעברַא

 טינרָאג סענעשעק ערעייז טָאה סע ןוא ןעמוקעגרעביא ךיוא סָאד ןבָאה ייז ,זייב ןָא

 רעבָא ,לָאמַא ךָאנ ןרימרַאלַא יז .טעברַא העש-טכַא ייב סע טלַאה טציא ,טדַאשעג

 ,ןגָארטרעבירַא ךיוא סָאד ןלעוװ ייז

 רעקיד'הגשהילָאמש ןוא רעקיטכיזצרוק רעטלַא רעד ןופ ןטסילַאטיּפַאק יד

 ,טייז רעטכער רעד ףיוא טרעקעגרעביא ןוא ,ןעמונעגנָא טַאהעג ןבָאה גנוניזעג

 רעטלָאצַאבמוא ןופ ךיז ןעמענ ןטיפָארּפ זַא ,סיזעט ןשיטסיסקרַאמ רַאגלואוו םעד

 .רעביוא רעד-טָא רַאפ ןטלַאהעג גנערטש ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק יד ,טעברַא

 ױזַא דלַאביװ ןוא .טצעזעגנגעק ןענייז טיּפָארּפ ןוא ןיול זַא ,עירָאעט רעכעלכעלפ

 -רעדיוו ן'טנשקע'רַאפ ךעלטנייוועגמוא ןַא ןזיװעגסױרַא ןטסירוטקַאפונַאמ יד ןבָאה

 ,רעטעברַא יד ןופ ןעגנורעדָאפ עטסקיסעמ יד וצ דנַאטש

 -רִא ךיז ןבָאה ןוא ,ןרָאװעג טרעלקעגפיוא ןענייז ןטסילַאטיּפַאק יד ןעוו

 ,ייז ןשיוװצ ץנערוקנָאק יד טכַאװשעגּפָא טָאה סָאװ ,סעיצ;;יצַאסַא ןיא טריזינאג

 ,רעלטימרַאפ ךָאד ייז ןענייז ךעלטנעגייא זַא ,ןפייױגַאב ןעמונעג טשרע ייז ןבָאה

 יד ןשיװצ .ןטנעמוסנָאק יד ןוא ןטנעצודָארּפ עטקעריד יד ןשיווצ ןעייטש סָאװ

 עקידנגעוורעביא יד סעילימַאפ ערעייז ןוא רעטעברַא יד רָאפ ןלעטש ןטנעמוסנָאק

 -עק ענעגייא ערעייז ןופ רעטעברַא יד טינ ךָאד ייז ןלָאצ ױזַא בוא ןוא .טייהרעמ

 תוריכש יד ןרעכעה ייז ןעוו ןוא ,רעכיורבעג יד ןופ סענעשעק יד ןופ רָאנ ,סענעש

 -ַאב ןעמונעג סע ןבָאה ייז זַא .ןזיירּפ יד ןרעכעה זיא ןָאט ןפרַאד ייז סָאװ ץלַא

 עדעי "לגענ ןוא ןייצ, טימ ןפמעקַאב ןוא ךיז ןלעטשנגעקטנַא רעייז זיא ,ןפיירג

 עגַאל עשימָאנָאקע עקידעגָאלק רעייז ןרעטכיילרעד וצ רעטעברַא יד ןופ גנורעדָאפ

 רָאה ַא טרילרַאפ ,טינרָאג טגיילרעד טסילַאטיּפַאק רעד .ןרָאװעג רעכַאװש ליפ

 טנידרַאפ רע טרעקרַאפ .רעכעה טרעוו ןיול-רעטעברַא רעד סָאװ םעד ןופ טינ

 -םיילג רע טרעוו ,טלָאצַאב רעסעב טרעוו רעטעברַא רעד ביוא לייוו ,םעד ןופ ךָאנ

 .רעכיורבעג רערעסעב ַא קיטייצ

 ןייק ןעגנואיושנָא עיינ יד ןגעוו ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק עשידָאמ טלַא יד רעבָא

 ןבָאה רעטעברַא ערעייז ןעוו "דבאלו גורהל, ןעוועג ןענייז יז ןוא טַאהעג טיג גנונַא

 .ןעגנוגנידַאב ערעסעב טרעדָאפעג ןוא טריזינַאגרַא ךיז
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 םעד רַאפ גנוגעוװַאב ַא ןבױהעגנָא ןרָאי רע-80 יד ןיא ךיז טָאה עקירעמַא ןיא

 | .גָאט-טעברַא ןקיד'העשיפ

 םזַאיזוטנע ןצנַאג רעייז טימ ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה גנוגעװַאב רעד-טָא ןיא

 שיטסיכרַאנַא ןעוועג ןענייז סָאװ רעריפ רעטעברַא רעגַאקיש יד שפנ-תריסמ ןוא

 ןטלַאהעגּפָא ,קירבַאפ סקימרָאק-קַאמ ןיא קיירטס ַא טריפעגנָא טָאה'מ .,ןענָאזעג

 לגָאה ַא טימ רעטעברַא עכעלדירפ יד ןלַאפַאב זיא ײצילָאּפ יד .עיצַארטסנָאמעד ַא

 עקינייא .טיוט ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא לָאצ  ,טעדנואוורַאפ ליפ .ןעיירעסיש ןופ

 םעד ףיוא ןפוררַאפ טָאה'מ .ןדנואוו ערעווש יד ןופ לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג ןענייז

 -ַאֹּפ רעד ןופ טעטילַאטורב רעד ןגעק גניטימ-טסעטָארּפ ַא רעווקס-טעקרַאמ-יעה

 .עיזַאושזרוב רעקיטשרָאד-טולב רעד ןופ טפיוקעגרעטנוא ןעוועג זיא סָאװ ,ייציל

 -ָאּפ רעד ףיוא עבמָאב ַא ןפרָאװעג טָאה ףיוה ןקיאייברעד ַא ןופ רָאטַאקָאװָארּפ ַא

 טעדנואוורַאפ ןענייז לָאצ ַא ןוא ןרָאװעג ט'גרהרעד זיא טנַאיצילַאּפ ןייא ייציל

 ןרַאפ ןרָאטַאטיגַא יד ,ןטסיכרַאנַא יד טקידלושַאב ןעמ טָאה טקַא םעד ןיא .,ןרָאװעג

 ןעמ טָאה ןַאמ טכַא .ןקיירטס יד ןופ רעריפנָא יד ןוא גָאט-טעברַא ןקיד'העשדפ

 ,לעגנע גרָאעג ,רעשיפ ףלָאדַא ,זיּפש טסוגיױא ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא : טריטסערַא

 -עג זיא סנָאסראּײ .עבענ רַאקסָא ןוא ןדליפ לעומעס ,בַאװש לעאכימ ,גניל סיאול

 -ייצ רעטעברַא; רעגַאקיש רעד ןופ זיּפש ןוא ,*םרַאלַא , ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוו

 יז טָאה'מ ןוא תודע עשלַאפ ייז ןגעק טלעטשעג .טּפשמ'עג ייז טָאה עמ ."גנוט

 םוצ ןדליפ ןוא בַאװש ,גניל ,לעגנע ,רעשיפ ,זיּפש ,סנָאסרַאּפ : טּפשמ'רַאפ שלַאפ

 לייטרוא טיט םעד .שינעגנעפעג רָאי ןצפופ ןגָארקעג טָאה עבענ רַאקסָא ,טיוט

 -סנבעל ַא ףיוא ,"גנוקידענגַאב;, ַא יו ,ןטיבעגמוא ןעמ טָאה ןדליפ ןוא בַאװש ןופ

 ערעדנַא יד ,לעצ-הסיפת ןיא דרָאמ-טסבלעז ןעגנַאגַאב זיא גניל .ןימרעט גנַאל

 .ןעגנעה ךרוד ןרָאװעג טכירעגניה ןענייז ריפ

 ןוא 1886 יַאמ ןט-4-2 םעד ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה עידעגַארט קרַאמייה יד

 ןיא טשרע .1887 .ווָאנ ןט-11 םעד עיצוקעזקע רעד טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה

 טיירפַאב דלעגטלא רעטיּפ ןהאשזד רָאנרעװַאג רעטלייורעד-יינ רעד טָאה 92

 גנואיירפַאב יד זַא ,שוריפב טגָאזעג טָאה רע .םיסופת ענעבילבעג-ןבעל יירד יד

 ןעוועג זיא גנוליײטרוארַאפ ןוא גנוקידלושַאב יד זַא רָאנ ,עיטסענמַא ןייק טינ זיא

 ,לובלב ַא

 רעייז סָאװ ,רעריפ-רעטעברַא ןופ גנוטכירניה ןוא טּפשמ-קזוח רעד-טָא |

 טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא זיולב ןענַאטשַאב זיא ,לובלב ןרעסיוא ,ןכערברַאפ

 יד טרעדורעגפיוא טָאה ,גָאט-טעברַא ןקיד'העש-טכַא ןַא ןפמעקסיוא ךעלדירפ

 -עג-לַארעביל עטפַאהנסיװעג עלַא ךיוא יו טפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא עצנַאג

 ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןענָאזרעּפ עטמיטש

 רעקינייװ טינ זיא עיזַאושזרוב רענַאקירעמַא יד זַא ,ןעזרעד טָאה טָאטשלעדע

 -נעה ,ןּפַארטאס עשירַאצ יד יוװ קיד'הער-היח רעקינייו טינ ןוא קיטכערטרעדינ

 רע טָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא .ָאד ןריּפמַאו ןוא רעקנעה ןוא טרָאד רעק

 ןלעט ש סיורַא ןעק טפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא יד זַא ןעזרעד

 שיאָארעה רעקינייוו טינ ןענייז סָאוו ןטייקכעלנעזרעּפ
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 -יורג עשיסור יד יוו שירעפמעק קיד'שפניתריסמ ןוא

 שירָאטעברַא רענַאקירעמַא סָאד .רע ריטרַאמ עכייררָאלג ןוא עס
 םעד ןשיווצ ןוא ! ייח ךימדב, ןייז ,טולב ןופ םזיטּפַאב ןייז ןגָארקעג טָאה קלָאּפ
 ןייז ןיא ,זיא טַאירַאטעלָארּפ םענַאקירעמַא ןקידנטיירטש ןוא דנַאלסור ןקידנפמעק
 ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןיא טנוב ַא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג טנוב ַא ,ןייזטסואווַאב
 ,לַאטיּפַאק ןופ טפַאשרעה-טסבלעז רעד ןופ גנוזיילסיוא

 טנַאלטַא ןסיורג ןוֿפ ןגנרב טדייב ףיוא ןוא

 ןצנָאיצַאנ ץלַא ןופ ןפַאלקש יד ןלצוו

 טנַאה-רצרורב יד דפלרנײרֿפ ןכייר ךיז

 ... ןשנָארט ןוא ןטייק ןטכינרַאפ וצ ןרפווש ןוא

 (108 .ז .טרָאר)

 -ירעמַא םעד ףיוא סיפ עדייב טימ טסעפ טלעטשעג ךיז רע טָאה טציא טשרע
 ןיא ָאד גנוגעװַאב-רעטעברַא יד טסנרע רָאג ןיוש ןעמונעג טָאה רע .ןדָאב םענַאק
 ,לעז ןוא בייל טימ ןבעגעגרעביא ריא ךיז טָאה רע ןוא דנַאל

 -יש ןופ רעריטרַאמ יד טריציפירָאלג ןוא ןעגנוזַאב רע טָאה רעדיל יירד ןיא
 : רע טגניז *םרַאלַא, ןופ רָאטקַאדער םעד ןָאסרַאּפ טרעבלַא ןגעוו .ָאגַאק

 טבצוושפנ דימת טָאה גיוא ןקיטסיינ ןייז רַאּפ
 .ןָאיצולַאװצר שסיורג יד

 ,טבצלצנ טמצטָאצנ ריא טימ טָאה רע

 .ןָאפ ריא טברַאּפפנ טולב ןייז טימ

 : רע טגניז גניל סיאול ןגעוו

 ,טפַארק ןיא ביולג ךיא  ןפָא ךייא נָאז ךיא

 ! ןצייר רצטצברַא יד ןוֿפ טפַארק ןיא

 טפַאלקשרַאפ טלצוו רצורנוא טָאה דלַאוװעג

 (192 ,ז ,טרָאד) ! ןפײרֿפַאב יו טצוו דלַאװצג ןוא

 ןיגַאב טינ ךיז ןעק'מ ןכלעוו ןָא לטימ ַא יו דלַאװעג ןָא טמענ טַאטשלעדע

 םעד רע טרעױדַאב טייצ רענעגייא רעד וצ רעבָא ,גנואיײרפַאב רַאפ ףמַאק ןיא

 -טָא וצ ןעמוקנָא זומ סָאװ ,רעבָאהביל-טייהיירפ ,ןשטנעמ ןופ לַאזקיש ןשיגַארט

 ןעמוקוצייב םוא דלַאװעג ןכיורבעג וצ ןעגנואווצעג זיא סָאװ ,לטימ ןמַאזיורג םעד
 םיא טמענ רע .ףמַאק םעד טינ טריזילַאעדיא ןוא טינ טרעטעגרַאפ רע .דלַאװעג
 ."הרירב-תיל, ַא יוו ןָא

 ,תונמחר ןייס טציא טָאה רױשרשה רעד יוו יוזַא ןוא

 3102 .ז ,טרָאר) 'טכפנק רצר ןבָאה טינ ס9 ךיוא טציו

 רעקיטשרָאדטולב רעד ,ןַאריט ןופ ,רעשרעה ןופ דלוש יד זיא סָאד רעבָא

 םעד ןקינײרוצּפָא ידכ .טולב ןסָאגרַאפ ןיא ןרעוו ןעקנורטרעד רע לָאז ! ריּפמַאו

 רעייפ ןופ לובמ ַא ריא ףיוא ןעגנערב ןעמ זומ טפַאשלעזעג רעד ןופ ץומש-תועשר

 רעטכולפרַאפ רעד ןופ ךַאז-זומ ַא זיא סָאד .געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטינ .טולב ןוא

 טלָאװ סע ביוא ,ןדיימסיוא טלָאװעג ןרעג סע טלָאװ טַאטשלעדע רעבָא .עטכישעג
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 תונברק וצ ,תוירזכא וצ ,ףמַאק םוצ טפור רע .טייקכעלגעמ ַאזַא ןייז טנעקעג רָאנ

 ,גיוא קידנרערט ַא ןוא ץרַאה טמעלקרַאפ ַא טימ

 : ךיז ןגעוו טגָאז רע סָאװ טָא

 ,רטנַאיצולַאװפר רעסייה ַא ןיב ךיא

 ; ןָארט ןוא קַאודלצנ רימ זיא טסַאהרַאפ

 ,רצרט ַא ןניוא עניימ ןיא טצילב דָאד

 .ןָאיצולָאװר זופ רצלק ךיא ןפוו

 --- ,ננַאלק-ןטיײּפמורט טימ טינ יז גניזַאב דיא

 ,טייצ יד ןרפרט טימ רֶציודַאב דיא

 וקנַאדעג רעטפַאלקשרַאפ רעד ,שטנפמ רעד רעבלצוװ ןיא

 105 .ז ,טרָאר) | טײרּפַאב רָאנ דרפווש ןברוד ןייז ןטק

 ףיוא "ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי, רעלוט ןופ העּפשה יד ןליפ ָאד ךיז טזָאל רשפא

 ...לגניי ןשידיי רעגולַאק םעד

 טייקשידיי .ח

 ? טייקשידיי ס'טַאטשלעדע חוכמ זיא סָאװ

 "עג ןבָאה ןדיי ואוו ,?בשומה םוחת; ןרעסיוא ןסקָאװעגסיױא זיא טַאטשלעדע

 עגולַאק ןיא ."רענלעז רעשיאיילָאקינ, ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .ןעניואוו טגעמ

 -יצרעד רעשידיי ןייק ןופ זַא ױזַא .טנַאיצילָאּפ ַא טייצ עסיוועג ַא ןעוועג רע זיא

 ןענייז עגולַאק ןיא .ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק רָאג טָאה "רדח. ןיא ןייג ןופ ,גנוא

 סָאװ זיא .הביבס רעשידיי ַא ןופ רכז ןייק רָאנ ,ןעוועג טינ םירדח ןייק רָאנ טינ

 ?"ךיז ןשידיי, ןקיטסייג ןייז עגונב ןָאטעג טַאטשלעדע דוד ,טרָאפ ,טָאה

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עלַאקידַאר ענעטירשעגרָאפ לייט ַא סָאװ ןָאטעג טָאה רע

 םיא רַאפ ןָאטעג ןבָאה ,טקעריד ןסינעג טנעקעג טינ תורצוא עשיטע עשידיי יד ןופ

 ,םיא ךָאנ ןָאט ,אמתסמ ,ןלעוו ןוא

 רעלָאמ ריפ ןטעברַאפ טָאה סָאװ ,טַאנגַאמ ַא ןגעו השעמ ַא טלייצרעד'מ

 ןייא .לַאז ןלופטכַארּפ ןייז ןופ טנעוו יד ףיוא סלארומ ריפ ןלָאמוצסיױא רעלטסניק

 ,עטסנעש יד טימ ךעלעגייפ םינימ עלַא טנַאװ ןייא ףיוא ןלָאמעגסיױא טָאה רעלָאמ

 זַא ,סכע ױזַא ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .ןעלגילפ ןוא ןרעדעפ ןופ ןרילָאק עטסכייר

 ןעגניז רעייז ,שממ ,טרעה'מ זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ייז ףיוא טקוקעג טָאה'מ ןעוו

 ,הניגנ רעד ןופ תוקיתמ רעד ןיא ךיז ןייגרַאפ רעייז ,ןלערט ןוא

 -נַאלּפ ןטרָאס עלַא טימ טנַאװ ןייז ןלָאמרַאפ טָאה רעלטסניק רעטייווצ רעד

 ןעוועג ןענייז ייז .ןעמולב עטסנעש יד טימ ,עשיּפָארט-ימעס ןוא עשיּפָארט ,ןעגנוצ

 זַא ןעוועג-רעשמ ךיז ןעמ טָאה ,ייז ףיוא ךיז קידנקוקרַאפ זַא ,שיטסילַאער ױזַא

 .ןרעייז ךורעג ןקידנרוכישרַאפ םעד ,טַאמָארַא םעד ןיירַא ,שממ לעוּפב ,טמעטָאימ

 רעדלעפ טימ ,ןלָאט ןוא גרעב טימ טנַאװ עטירד יד טברַאּפַאב טָאה רעטירד רעד

 ךעלעקשטיר ןעלזיר סע ןוא ןלַאפרעסַאװ ןעמיוש סע עכלעוו ךרוד רעדלעוו ןוא
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 טָאה רעלָאמ ַא ןעוועג זיא סָאװ, רעטרעפ רעד .ךעלרעסַאװ ערָאלק-לַאטשירק טימ

 טינרָאג טָאה ,ערטילָאּפ ןייק טינ ןוא ןברַאפ ןייק טינ ךיז ייב טַאהעג טינ רעבָא

 ,טנַאװ רעטרעפ רעד חוכמ ךיז טרעה סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה'מ ןעוו .ןָאטעג

 רעד ןעוו ןימרעט ןטמיטשַאב ַא וצ טרירָאקעדעגסיױא ןייז ךָאד ףרַאד לַאז רעד

 עקירעביא יד ןעוו ,טגרָאזעג טינ :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןבעגעג טרעוו לַאברָאי

 טעװ סע ןוא ;טנַאװ ןיימ טימ קיטרַאפ ןייז ךיא לעװ ,קיטרַאפ ןרעוו ןלעוו ןגעלָאק

 ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז סרעלָאמ יד זַא ,הווה ךכ ,טוג לָאמנייא ןיוש ןעמוקסױורַא
 ןקיזיר ןופ לגיּפש ַא טכַארבעגנײרַא רעטרעפ רעד טָאה ןעיירעלָאמ ערעייז טימ

 ןבָאה ןצכעלעמעג עלַא זַא ױזַא .טנַאװ עטרעפ ןייז טקעדעגוצ טָאה ןוא םענרַאפ

 ...טנַאװ רעטלָאמעג-טינ ןייז ןיא ...טנַאװ ןייז ןיא אקווד גיוא ןַא טּפַאכרַאּפ

 ,יירד עקירעביא יד ןגיטשעגרעביא טָאה לַארומ ןייז

 עטסנעש יד ןעמונעג טָאה רע .טַאטשלעדע דוד ןָאטעג טָאה ענעגייא סָאד
 יז ןֹוא עיצולָאװער-ברע רעשיסור רעד ןופ ןעגנובערטשַאב עטסנביוהרעד ןוא
 -יירדרַאפ ןוא טלּפָאטרַאפ רע טָאה םורַא ױזַא ,ןדיי ןייז ןיא ,ךיז ןיא טלגיּפשעגּפָא
 רעד ןופ ןיז עטסעב יד טבעלעג ןבָאה סע עכלעוו טימ ןלַאעדיא עסיורג יד טכַאפ
 ,עיצנעגילעטניא רעשיסור רעלַאקידַאר

 -- טייק טכַאפיירד ַא ןנָארט רימ ,רשדירב

 ,רצקנפר סלַא ,ןֿפַאלקש סלַא ,ןדיי סלַא

 טיוט םוצ טרףצטַאמצנ ןוא טנַאיצנ ןרפיו רימ

 (33 ,ו ,טרָאר) | רצקנשה ןוא ןטימפסיטנַא ןופ

 רעייז ןופ ןטייז עקיד'הרצ יד ןגעוו טוג ץנַאג טַאטשלעדע טסייוו ןדיי עגונב

 ןדיי סָאװ ,תופידר ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןופ טסייו רע .םיאנוש ןשיװצ ןבעל
 ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןייטשסיוא ןזומ

 , . .פַאצַאק רצדליוװ רעד דנַאלסור ןיא זדנוא טקירד סש

 (טרָאד)

 ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד וצ שינעטלעהרַאפ ןייז טרעלקרעד רע יװ טָא
 -מוא ףרַאד סָאװ ,טעברַא רעקידנרעלקפיוא-רענָאיצולָאװער רעד טימ גנודניברַאפ
 ,ןושל ןשידיי ןפיוא ןטנעגילעטניא עשידיי ןופ ,ייז ןשיווצ ןרעוו טריפעגנָא טגנידַאב

 -עג ןופ ןּפיצנירּפ עכיוה יד ןטיירּפשרַאפ ןעז ,רעדניק-טכענק עשידוו ,רימ ןלָאז ,
 רימ ,םיא ןענעק רימ תמחמ ,קלָאֿפ ןכעלקילגמוא רעזדנוא ןשיוװצ טכיל ןוא טייקיטכער
 ןוא ןבערטש ןייז ,ןדייל ענייז ןסייוו רימ .ןליפעג ענייז ,רעטקַארַאכ ןייז ןעייטשרַאפ
 ,םיא ףיוא קואעפ ןטסעבמַא רעבירעד ןענייז ,רעדניק ...ענייז ,רימ .ןעגנונעֿפַאה ענייז
 וצ םיא ןוא ןרעלקוצֿפיוא םיא ,ןקריוו וצ ,רעקלעפ עלַא ןופ ןטסבעלסוילגמוא םעד
 ,ןקיטומרעד

 ןמעברַא ןלָאז רענַאקירעמַא יד ןעוו ,עדנַאגַאּפָארּפ ַא וצ ןייז טלָאװ ייוו ןוא ךָא זַא
 ןסור יד ,ןסור יד ןשווצ רעזעניכ יד ,רענַאקירעמַא יד ןשיווצ ןדיו יד ,ןדיי יד ןשיוװצ
 ."רענעילַאטיא יד ןשיווצ

 (1899 ,10 .טּפעס טריטַאד ןהָאק לקיימ .רד וצ ווירב ַא ןופ)

 -לעפ יד ןשיווצ ןטסכעלקילגמוא םעד, טַאטשלעדע טעז קלָאפ ןשידיי ןיא
 ןוא ןיימ רעד זיא סָאװ רעבָא ,קלָאפ שידיי ַא סלַא טדייל סע זַא טעז רע ."רעק
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 ,םיא ןופ ןליוהרַאפ זיא סָאד --- ,ןדייל עשיפיצעּפס ענייז ןופ ,ןדייל ענייז ןופ תילכת

 -יורג ַא רַאפ טפמעק ,קידנדייל ,קלָאפ-רעריטרַאמ סָאד-טָא זַא ,טינ טפיירגַאב רע

 .עירָאטירעט ףיוא טכער-םוטנגייא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ףַאשּפָא םעד רַאפ ,עיידיא רעס

 רערענָאיצולָאװער ןופ ןקעווצ עשיטקַארּפ יד זַא טוג ץנַאג רעבָא טייטשרַאפ רע

 לָאז עיצנעגילעטניא עשידיי יד זַא ןרעדָאפ טייקיטעט רעשירערעלקפיוא ןוא

 וצ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןשינטנעק ןוא טיײיקמַאזקרעמפיוא ריא ןעקנעש

 ,ןטפַאשרעקלעפ ערעדנַא ןופ ןסַָאמ יד וצ יו טירטוצ ןרעטכייל ַא ןבָאה ייז עכלעוו

 ןטעברַא ףרַאד עיצנעגילעטניא עשידיי יד זַא ,עיידיא יד טעדנירגַאב רע

 ייז ןכלעוו בוח ַא קידלוש ןענייז ןטנעגילעטניא יד לייוו ,ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ

 ףיוא קידנטייר שינעסיוװ ןוא שינעטנעק ןברָאװרעד ךיז ןבָאה ייז .ןלָאצַאב ןזומ

 סיואכרוד טדער רע .ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד ןופ סנקור ענעגיובעג-ןעיירדניא יד

 רַאפ רעקלעפ עלַא ןופ טייהכיילג ןופ ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ

 -ַאב זיא רע .קלח ןכיילג ַא ריא ןיא טָאה דיי רעד .עיצולָאװער רעקידנעמוק רעד

 ,טפַאשרעּפרעק רעלַאנָאיצַאנ רעדנַא ןַא ןופ ןוז ַא יװ ןסינעג וצ טקיטכער

 טעברַא רעד תבוטל עיצַאטנעמוגרַא סטַאטשלעדע ןופ סיוא טזייוו סע יװ

 -ַאב ןענעק ןסַאמ עשידיי יד זַא ,טינ רע טביולג ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןשיווצ

 ערעדנַא עלַא ןעוו ןעײרפַאב ייז ןלעװ סָאװ ,ערעדנַא ןופ ףליה רעד טימ ןרעוו טיירפ

 ךעלגעמ זיא גנואיײרפַאב זַא טייטשרַאפ רע .ןעיײרפַאב ךיז ןלעװ ןסַאמ-סקלָאפ

 יד .הנתמב ןגירק טינ טייהיירפ ןייק ןעק'מ ,גנואיירפַאב-טסבלעז זיא סע ןעוו

 ךָאד זיא גנורעלקפיוא ןגעוו ןוא .ףמַאק ןיא ןקילײטַאב ךיז ןפרַאד ןסַאמ עשידיי

 -נערב טינ ןעק ןסַאמ רענַאקירעמַא יד ןופ גנורעלקפיוא יד זַא ,טדערעגּפל יאזֹוזַא

 -נעגילעטניא עשידיי יד .ןסַאמ עשידיי יד וצ גנורעלקפיוא ןייק שיטַאמָאטיױא ןעג

 ,ץורית ןטימ ןפיולטנַא וצ ,ןריטרעזעד וצ טכער ןייק טינ טָאה ,רע ט'הנעט ,עיצ

 ןצונ רעמ ןעגנערב טעוװ רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןסַאמ יד ןשיווצ טעברַא רעייז זַא

 ,עיצולָאװער רעד רַאפ

 יד-טָא ןָא טפור רע .הנעט רעשירָאטַאלימיסַא רעד-טָא ןופ סיוא ךיז טכַאל רע

 :"ןעטנַאידעמָאק, עקינירטּפָא עלַא

 ,ָא ,סעיוג ןיוש טכוז ריא ,ןרָאװעג סאמנ ןיוש ךייא זיא קיטש-רעטַאעט סָאד ,ַאהַא,

 (טרָאר) "ן| עידעמָאק עבעלרעבעל ַא רַאפ סָאװ

 םעד ןופ םָארטש םעד ןטלַאהוצנייא םוא גונעג טינ זיא ןיילַא סָאד רעבָא

 -רַאפ זיא סָאװ עלַאעדיא ,עוװויטיזָאּפ סָאד ףיוא ןגייצנָא ףרַאד עמ .שינעפיולטנַא

 -ַאב ַא סלַא ,טַאגערגַא ןלַאיצָאס ַא סלַא קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא טרעּפרעק

 ,תוהמ ןרעדנוז

 זַא ,טסַאל-בָאגוצ ַא טגָארט רעטעברַא רעשידיי רעד זַא טוג ץנַאג טסייוו רע

 .ןדייל-בָאגוצ טימ טפָארטשַאב זיא קלָאפ עשידיי סָאד

 ַא םלֲא ,געוו סנבעל ןעמעװקַאב ַא ןוֿפ רעגיולכרוד עטסקיאעפ יד סלַא ,ןדיי יד,

 -ַאנ עשירַאברַאב יד ןופ ךעלקערש ןטילעג ןבָאה ,דנַאל ןגייא ןַא ןָא ,רעמילימ ןָא קלָאפ

 ןיא ןדימש ייז טגעלפ עמ ; טניה יד יוװ רעגרע ןעלדנַאהַאב ייז טגעלפ עמ .ןענַאוצ

 -רַאפ ןעלּפמעמ ערעייז ,ןקיטלַאװגרַאפ רעטכעט ערעייז ,ןביורַאב ןגעמרַאֿפ רעייז ,ןטייק

 (336 .ז ,טרָאד) .ןטייז עלַא ןוֿפ טקינייּפעג ןוא טגלָאּפרַאפ ןעוועג ןענייז ייז ןענערב
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 ? קלָאּפ ןשידיי ןופ גנובערטשַאב טפנוקוצ יד טײטשַאב סָאװ ןיא רעבָא
 טמענ דיי רעד ביוא .טכַארבעגסױרַא ךעלטייד ןוא רָאלק טינ זיא סָאד

 ןַא ןרילומרָאּפ ןענעק רע ףרַאד ,תופידר ןיא ,קילגמוא ןיא לייט ןרעסערג ַא
 גנוריזילַאטעד ,גנורעדילגעצ ערעסעב ַא ןבעג רעדָא ,לַאעדיא-בָאגוצ ַא ,לַאעדיא
 רעד ? סע זיא סָאװ זיא .גנואיירפַאב ןופ לַאעדיא ןכעלשטנעמ םענײמעגלַא ןופ
 דוסי ןפיוא ּפיצנירּפ-עדניימעג רעד סָאװ ,םעד ןופ טמוק ןדייל ןייז ןוא טדייל דיי
 זיא ןבעלנעמַאזוצ ךעלטפַאשלעזעג רעייז ןענעדרָאניא ןפרַאד רעקלעפ ןכלעוו ןופ
 סָאד ןוא עירָאטירעט ןופ ּפיצנירּפ רעד טשרעה םיא טָאטשנָא ; טנעקרענָא טינ
 ןקיזָאד םעד ןופ ףַאשּפָא ןרַאפ .עירָאטירעט רעד ףיוא טַאטש ןופ טכער-םוטנגייא
 ,רָאי טנזיוט ייווצ עגרַאק טפמעקעג דיי רעד טָאה ּפיצנירּפ ןקיד תועשר ,ןשלַאפ

 טרעמיק םיא .ןעוועג טלַא רָאי 26 זיולב .גנוי רעייז טברַאטש טַאטשלעדע
 ,ט"יק ,םילהת) "וידיסחל תומה 'ה ינעב רקיא .טיוט רעקיטייצירפ רעד טינ
 סָאװ יד ןופ ,רעגנעהנָא ענייז ןופ טוט רעד טגײלעגנָא זיא לַאעדיא םעד ייב .(ו"ט
 טברַאטש רע סָאװ זיא םיא טרעגרע סע סָאװ ,גנוכעלקריוורַאפ ןייז רַאפ ןפמעק

 טינ טלַאפ רע ןוא רוטַאנ רעשיזיפ רעד ןופ טנַאה רעשי'נחצר רעד ןופ ןטינשראפ

 ףיוא רעדָא ,טַאמעזַאק ַא ןיא רעדָא ,עדַאקירַאב ַא ףיוא ליוק רעשירַאצ ַא ןופ

 ,טָאּפַאשע ןַא

 : ,קנַארפג רער טקפרש ךימ --- טיוט רער טינ טקערש ךימ
 נ ; טפב-ןקנַארק ַא ףיוא ןברַאטש וצ
 | ; זיא גנַאלרַאפ רטטצפל ןיימ ,שטנואוו רפטצפל ןיימ
 ! טצרב-חרחט ןיימ ןייז לָאז דלעפ-טכַאלש סָאר

 ,ןפַאלקש ץבכַאװש ץעטרפעטַאמרַאפ יד יוװ טינ

 ; טיונ ןוא טנלפ ןופ רצפּפָא ןַא יו טינ

 ,ןֿפָאװ ןיימ ,ןָאפ ןיימ טנַאה רצד ןיא 1 ןיינ

 ,טיוט םפד ןענענענַאב ךיא ליוו קידנֿפמעק

 ןייז טלעדנַאװרַאפ טַאטשלעדע טָאה ,שטנואוו ןטצעל ןייז ,דיל םעד-טָא טימ
 -נכָארבעג ,טייקכעלניילק ןגעק דלעפ-טכַאלש ןשיגָאלָאכיסּפ ַא ןיא טעב-ןקנַארק
 -נוא ןוא טייקיביגכָאנ ,שואי ,עיצַאזילַארָאמעד ,טײקינירטּפָא ,עיצַאנגיזער ,טייק
 ,טייקינעטרעט

 ןטייק יד ןסיירעצ וצ ףור רערעטנומ ַא יו ןעניד לָאמ עלַא טעװ קנעדנָא ןייז
 .טיור זיא יז ןעוו ייס ,לעג זיא יז ןעוו ייס ,יײרעּפַאלקש ןופ

 ,טייהיירפ ןופ ןוז יד זומ ןיינפיוא . . . ,
 יו גָאט-טייהיירּפ רעד וומ ןעמוק
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 קנַארפ ןאמרעה .רד

 רָאטקַאדער ןוא טסיצילבוּפ ,טעָאּפ

 ,רַאטקַאדער רעד -- טַאטשלעדע דוד .א

 ןַאמרעביל ןרהא ןופ טיוט םעד ךָאנ קעװַא ןיוש ןענייז רָאי קילדנעצ עכעלטע

 זיא ץרוק .ןדיי ייב לַאנרושז ןשיטסילַאיצַאס ןטשרע םעד ןופ רָאטקַאדער םעד

 רעטָאפ רעד ןעוועג זיא רע ! רַאבטכורפ ןוא ןייש רעבָא ,געוו-סנבעל ןייז ןעוועג

 ןייז .סַאג רעשידיי רעד ףיוא עסערּפ רעטעברַא ןוא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 ןיא ןָאדנָאל ןיא טָאה ,יקסוועשטניוו סירָאמ ,רעגלָאטכָאנ ןוא טניירפ רעטסטנעָאנ

 ןָאדנָאל ןופ ןוא ,עסערּפ עשיטסילַאיצַאס-שידיי יד טעדנירגעג ןרָאי רעק-80 יד

 דנַאלגנע ןיא ןטנַארגימיא סעקינשַאּפערָאה יד ןופ םיבושי עיינ עלַא רעביא רע טָאה

 ןופ ,גנורעטסייגַאב רערענָאיצולָאװער ןופ טרָאװ סָאד טלַאשעצ עקירעמַא ןוא

 ,טומ ןוא טסיירט

 "אט ןוא עטסטבילַאב ענייז ןשיווצ טָאה "טניירפ רעטעברַא; רענָאדנָאל רעד

 -לעדע דוד רעטכיד-רעטעברַא ןגנוי םעד ךיוא טַאהעג רעטעברַאטימ עטסלופטנַאל

 ענייז ןָאדנָאל ןייק ןקישוצ ,םי טייז רענעי ףיוא ,יטעניסניס ןופ טגעלפ סָאװ ,,טַאטש

 ןענייז ןעגנוטכיד יד .ףמַאק ןוא ןבעל-רעטעברַא םעד ןופ סעמעט ףיוא רעדיל

 טימ טכיצעגסיא ךיז ןבָאה ,טנעמַארעּפמעט ןוא ליפעג טימ ןבירשעג ןעוועג

 -נָא ןוא ןקידנעהיצנָא ַאזַא טימ ןוא ,םרָאפ רע'טושּפ ַא טימ ןוא טייקיטכירפיוא

 ,םַארג ןקידנגער

 ןיא ָאד ןטנַארגימיא רעטעברַא עשידיי עגנוי יד ןשיווצ טָאה טייצ רענעי ןיא

 יז ןיא ןענייז סָאװ ,ןעיידיא עלַאקידַאר טימ טמערוטשעג ןוא טכָאקעג עקירעמַא

 -ברעמ ןופ ןעגנומערטש-טּפיוה ייווצ יד .דנַאלסור ןיא ךָאנ ןרָאװעג טצנַאלפעגנייא

 -לַאיצָאס יד טסייה סָאד ,עשיטסילַאיצָאט-טאטש יד -- םזילַאיצָאס ןשיאעּפָאריײא

 טניימ סָאד ,עשיטסילַאיצַאס-ךעלטייהיירפ יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,עשיטַארקָאמעד

 ערעייז טַאהעג עדייב ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןּופ עשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא

 יאס ןוא ןָאדנָאל ןיא יאס ,םידיסח עסייה ןוא םינימאמ עטסעפנזייא ,רעגנעהנָא

 ,קרָאי וינ ןיא

 -ַאיצולַאװער םוצ טגיונעג ןעוועג ןָא ביױהנָא ןופ זיא טַאטשלעדע רעגנוי רעד

55 
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 רעטעברַאק רענָאדנָאל םעד טשרעהַאב טָאה רעכלעוו ,לגילפ ןשיטסיכראנַא-רענ

 רעטעכרַא עלַאקידַאר ןיא ןעוועג טרעּפרעקרַאפ עקירעמַא ןיא ָאד זיא ןוא ,"טניירפ

 "טייהיירפ ןופ רעטיר,, ,"טייהיירפ ןופ ןרענָאיּפ, יוװ ,ןענייארַאפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 טָאה 1889 רַאורבעפ ןיא .עיפלעדַאליפ ןוא קרָאי וינ ןיא ,סעּפורג ערעדנַא ןוא

7 2 
 2 יש נ 2 לי גע 7

 ,רעלעטשטפירש .קָאטסילַאיב ןופ טמַאטש .(1989--1899) .קנַארפ ןַאמרעה .רד

 .1941 ויב 1040 רָאי ןופ "עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןופ רָאטקַאדער .רעלטפַאשנעסיוו

 ןכעלטייהיירֿפ ןגעוו ןוא ,קימָאנָאקע רעשידיי ,עיגָאלָאוצַאס רעביא ןבירשעג ךס ַא טַאה

 ,1989 ,טסוגיוא ןט-10 ןפיוא ןט-9 םעד ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ןברַאטשעג זיא .םזילַאיצַאס

 עטצעל יד ןביױשעגנָא טָאה רע יוו םעד ךָאנ העש רַאּפ ַא גנולצולּפ ןעמוקעג זיא טיוט רעד

 ןופ ףוס םוצ טקורדעג ָאד זיא סָאו ,/טסיצילבוּפ רעד -- טַאטשלעדע , :ןופ תורוש

 עיירפ , רעד ןופ טקורדעגרעביא ןענייז --- ןלייט ייווצ עטשרע יד) .לקיטרַא םעד

 .("עמיטש רעטעברַא

 ףיוא גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא עטשרע יד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא קרָאי וינ ןי

 יד סעברַאעגסימ ןבָאה טפירשנכָאװ רעקיזָאד רעד ןיא ."טייהראוו יד; שידיי

 דוד ןוא ווָארַאטָאלָאז .ה ,ןָאסירעמ .א .י ,יקסווָאנַאי .ש -- ןרענָאיּפ עשיטסיכרַאנַא
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 ס'טַאטשלעדע .םישדח 5 םורַא זיולב טריטסיזקע טָאה גנוטייצ יד .טַאטשלעדע

 ןרערט ןופ רעדיל , : ןפורנָא ןעק ןעמ עכלעוו ,קרעוו עשיטעָאּפ יד טָא ,ןעגנוטכיד

 -עייל עלַא טרעטסײגַאב ןוא טרעבױצַאב ןָא גָאט ןטשרע ןופ ןבָאה ,"טסיירט ןוא

 רעד טימ ,רערעייז טייקכעלרע ןוא טייקטסנרע רעד טימ ןבָאה ייז .סרענ

 טימ ןוא טײקיד'הרשּפינַא רעשיטסילַאעדיא רעד טימ ,טײקצנַאג רעקיד'תומימת

 ןיא גנַאלקּפָא ןטסלופ םעד םוטעמוא ןענופעג ,ליפעג ןטקיטייוװעגכרוד-ףיט םעד

 -ָאה עטמיטשעג-שירעפמעק ןוא עקידנטעברַא-רעווש רעטנזיוט ןופ רעצרעה יד

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא ךיוא ןוא םייה רעיינ רעד ןיא סעקינשַאּפער

 -יירפ יד ןבָאה ,"טייהראוו, רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ םישדח עכעלטע

 טפירשנכָאװ עיינ ַא טעדנירגעג עקירעמַא ןיא סעּפורג עשיטסילַאיצָאס-ךעלטייה

 ילוי ןיא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה יז ."עמיטש רעטעברַא עיירפ יד, --

 רעייז טעדנירגעג ןבָאה סעּפורג עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד יו םעד ךָאנ ,0

 ."גנוטייצ רעטעברַא יד, טפירשנכָאװ ענעגייא

 רענָאדנָאל םעד ןעמונעג ךיז רַאפ דליברָאפ ַא יו טָאה "עמיטש .ברַא .רפ, יד

 -סילַאיצָאס רעשיאייטרַאּפמוא ןַא ןייז וצ טבערטשעג טָאה ןוא ,"טניירפ רעטעברַא;

 עיצקַאדער רעמַאזניימעג ַא רעטנוא ןוא ,ןעגנוטכיר עדייב רַאפ ןפָא ,ןַאגֹרָא רעשיט

 -קַאדער עשיטסיכרַאנַא עטשרע עריא .טַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא טסיכרַאנַא ןַא ןופ

 גנוטייצ יד רעבָא ,(קנַארפ .א .פ) ןָאסירעמ .א .י ןוא סיאול .ר ןעוועג ןענייז ןרָאט

 ןַאגרָא, ןסייהעג גנוטייצ יד טָאה לעיציפָא .טַאהעג טינ גלָאפרעד ןסיורג ןייק טָאה

 זיא טַאטשלעדע דוד .?עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עשידיי 22 ןופ

 ,רעטעברַאטימ עטסטבילַאב ןוא עטס'בושח עריא ןופ רענייא ןעוועג

 ןופ ץנעטסיזקע עקידרעטייוו יד ןוא ןעגנַאגעגקעװַא זיא רָאי בלַאה ַא םיוק

 ,1890 ,רעבמעצעד ןט-25 םעד .הנכס ןיא ןענַאטשעג רעדיוו ןיוש זיא גנוטייצ רעד

 ןעמוקעג זיא טַאטשלעדש רעכלעוו וצ ץנערעפנָאק ַא קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 -סיוא קימיטשנייא זיא רע .ּפַאש ַא ןיא טפַאלקשעג טָאה רע ואוו ,יטעניסניס ןופ

 ."עמיטש .ברַא .רפ, רעד ןופ רָאטקַאדער םעיינ ַא רַאפ ןרָאװעג ןבילקעג

 םוש ןייק גנופַאש רעשירעטכיד ןייז ןופ טַאטשלעדע דוד טָאה טייצ רענעי זיב

 טפיוקרַאפ רע, זַא ,טנָאטַאב לָאמַא טָאה רע .ןעיצ טלָאװעג טינ ןטפנוקנייא-טלעג

 ןצנַאגניא ךיז ןבעגּפָא טזומעג טָאה רע ןעוו ,רעבָא טציא .*דלָאג רַאפ עזומ ןייז טינ

 םיא ןעמ טָאה ,הסנרּפ-ּפַאש ןייז ןפרַאװרַאפ ןוא ,טעברַא רעלענָאיצקַאדער רעד וצ

 םיא ןעמ טָאה תוריכש יד רעבָא .ךָאװ ַא 410 רעדָא 95 ןופ טלַאהעג ַא טמיטשַאב

 תוקחד סיורג ןיא טבעלעג טָאה רע .ןכָאװ יירד ןיא לָאמ ןייא זיולב ןלָאצ טנעקעג

 ןטלַאק ,ןסַאנ םעד ןיא ,טכַאנ ןוא גָאט גנוטייצ רעד רַאפ טעברַאעג טָאה ,טיונ ןוא

 .ןענופעג ךיז ןבָאה עיצקַאדער ןוא יירעקורד יד ואוו ,רעלעק

 ופ יירשעגסיוא ןטצעל םעד ןעמונעג רע טָאה גנוטייצ רעד ןופ ָאטָאמ ַא רַאפ

 עמיטש יד זָאל, : סנָאסרַאּפ טרעבלַא ,רעריטרַאמ ןשיטסיכרַאנַא רעגַאקיש םעד

 טנָארפ-ףמַאק ןטקיניײארַאפ ַא וצ טבערטשעג טָאה רע ."ןרעוו טרעהעג קלָאפ ןופ

 ,טלעוו רעיינ ַא וצ ןבערטש סָאװ ןעגנוטכיר-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער עלַא ןופ

 -ַאק ןופ יירפ ןוא תוחיצר עש'הכולמ ןופ ,םזיטָאּפסעד ןכעלטאטש םעד ןופ יירפ
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 םוצ ןסַאמ יד ןפורעג ןוא טקעוװעג טָאה רע .עיצַאטַאולּפסקע רעשיטסילַאטיּפ

 ,טייהיירפ ןופ טלעוו ַא רַאפ ,ףמַאק ןטנּפָאװַאב ַא וצ וליפא גיטיונ ביוא ,ףמַאק

 ןעלטעבסיוא ןופ ןטלַאהעג קיניײװ ץנַאג טָאה רע .טייקיטכערעג ןוא טייהכיילג

 רעד ןופ גנורעסעברַאפ עלעבַארעזימ ַא סקיירטס עניילק ךרוד ןקריווסיוא רעדָא

 -ײטרַאּפ םעד ןופ ײרעכַאמ-הרשּפ יד טצעשעגגנירג ךיוא טָאה רע .עגַאל רעטעברא

 -לֵאװ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ טכַאלעגּפָא טָאה ןוא ףמַאק-רעטעברַא ןשיטילָאּכ

 ןעמוק ןעק העשושי עשיטסילַאיצַאס יד זַא ,טביולגעג טינ טָאה רע .סעינַאּפמָאק

 ."עלעטסעק"םיטש, ןכרוד

 רעשיטַארקַאמעדילַאיצָאס רעגנוי טלָאמַאד רעד ,רָאטקַאדערטימ ןייז שטָאכ

 יד ןריפ וצ טסַאּפעגוצ טוג ןעוועג זיא ,שטיוורוה קיזייא קחצי .רד ,רעריפ-טרָאװ

 ןגנוי רעייז םעד ףיוא ןלַאפעג טסַאל עלענַאיצקַאדער עצנַאג יד ךָאד זיא ,גנוטייצ
 -עג ןיילַא ךיוא טָאה רע ,עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ ןבירשעג טָאה רע .טַאטשלעדע דוד

 ערעדנַא רעביא ןוא קיטקַאט רערענָאיצולַאװער רעד רעביא ןעלקיטרַא ךס ַא ןבירש
 ןטּפירקסונַאמ יד ןשיווצ טָאה .רָאטקַאדער רעגנערטש א ןעוועג זיא .ןגָארפ-טייצ
 ,טנַאלַאט ןוא תמא : טכוזעג ןוא טּפיזעג

 ירד .ןבעגעג טינ תחנ ןייק רעבָא םיא טָאה טעברַא עטגנערטשעגנָא ןייז
 ןקידנסײר-ץרַאה ַא טקורדעגּפָא רע טָאה טמַא ןיא טירטניירַא ןייז ךָאנ םישדח

 טגָאלקַאב רע ."םולח ס'רָאטקַאדער ַא; : ןָאטעילעפ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,יודיוו

 ,םיאנוש ןגָארקעג ,טניירפ ןרָאלרַאפ רע טָאה טעברַא-עיצקַאדער ןייז ךרוד זַא ,ךיז

 טָאה ,טניימ סָאד ,עזומ ןייז ןפרָאװעגקעװַא טָאה ; קיטעמוא ןוא םַאזנייא ןבילבעג

 ןוא הרוחש-הרמ ןיא ןלַאפעגנײרַא טפָא זיא ןוא ,עיזעָאּפ יד טקיסעלכַאנרַאפ

 ,גנולפייווצרַאפ

 ןיא ,"עמיטש .ברַא .רפ, רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ גָאט-רָאי ןטשרע םוצ = |
 םעד טימ טכידעג ַא טקורדעגּפָא טַאטשלעדע דוד טָאה ,1891 ילוי ןט-3 ןופ רעמונ

 ; גנוטייצ רעטבילַאב ןייז ןגעוו ױזַא טביירש רע ואוו ,?גָאטסטרובעג םוצ, :ןעמָאנ

 ןלעװו עשימרוטש יד !ףמַאק ןייד זיא רעווש

 ,טצילב ןוא טרענוד סע ,ףיש יד ןכערב

 ,ןלעבער עטיור יד ,זָארטַאמ עגנוי יד

 .טצירּפשַאב םערוטש ןופ ןרערט טימ ןפמעק

 -יטרַאמ וצ טייקטיירג ןייז טכידעג ןקיבלעז םעד ןיא סיוא רע טקירד ךיוא

 רעסעב; : סיוא ייברעד טפור רע ןוא ,לַאעדיא ןקילײה ַא ןופ ןעמָאנ ןיא םוטרער

 סיוא טריפ רע ןוא ,"ןטנעמילּפמָאק יו תוללק רעסעב ,ןטנעמונָאמ יװ רענייטש

 טעװ טייהשטנעמ יד ואוו ,ןיהַא ןעגנערב טעװ ףיש-טייהיירפ יד, זַא ,סולש םוצ

 ,"יירפ ןוא ךעלקילג ןבעל ןוא ןביל ,ןביל ןוא ןבעל

 ,רעקידנרעצרַאפ ןייז ךָאנ רָאי בלַאה ַא זיולב ,1891 ,רעמוז ביײהנָא ןיא ןיוש

 ןזיװַאב ךיז ןבָאה ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד רַאפ טעברַא רעכעלדימרעדמוא

 םעד ,רעטכיד ןגנוי םעד טָאה סָאװ ,טײהקנַארק-ןעגנול רעד ןופ םינמיס ערעווש יד
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 ןיא ןעמונעגקעװַא ,רעגָאזטרָאװ ןשיטסילַאעדיא -קידעמַאלּפ ןוא ןקיצרַאהסיורג
 ןיא ןברָאטשעג רע זיא 1892 רעבָאטקָא ןט-17 םעד .רָאי 26 ןופ רעטלע ןיא רבק
 .קרעוו ןייז ןוא ןעמָאנ ןייז רעבָא זיא ןברָאטשעג טינ .ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד

 1941 .ש .א .פ

 רענָאיזיװ רעד .ב

 -מעק ןוא רעכעלסעגרַאפמוא רעד טניז קעװַא ןיוש ןענייז ןרָאי ליפ ,ליפ ..,

 ןייז ןופ בײהנָא ןטכער ןיא ןברָאטשעג זיא ,טַאטשלעדע דוד ,טעָאּפ רעשירעפ

 זיא קרעוו ןייז רעבָא ,גנוי רעייז ןברָאטשעג זיא רע .גנולקיװטנַא רעשירעלטסניק

 ץלַא ךָאנ זיא טרָאװ ןייז ,קרעוו ןייז .טנעמונָאמ רעקיביײא ןייז זיא סָאד .ןבילברַאפ

 ,קרַאטש ןוא שירפ

 ,סעמרָאפ-טסנוק עקיטרַאפ ןייק רעבָא רע טָאה ,טעָאּפ ןוא רעלטסניק סלַא

 -ילָאּפ עקיטרַאפ ןייק ךיוא רע טָאה רעפמעק סלַא .טזָאלעגרעביא טינ ,סעירָאעט

 ןדעי ןופ טסייג םעד ןיא .ןזָאלרעביא טנעקעג טינ סעלומרָאפ עלַאיצָאס ןוא עשיט

 ןוא ןעזוצסיוארָאפ ,איבנ ַא ןופ קנופ ַא רעבָא טבעל רעלטסניק ןשיטעָאּפ ןסיורג

 טייוו ןיירַא ןקילב רעלטסניק עשירענַאיזיװ עכלעזַא .טפנוקוצ יד ןגָאזוצסיוארָאפ

 טלעו רעקידנעמוק רעד ןופ ןעגנוניישרעד ענעי ןעעזרעד ןוא ,טפנוקוצ רעד ןיא

 רעד ןיא .ןשטנעמטימ עכעלנייוועג ערעייז ןופ ןגיוא יד רַאפ טליהרַאפ ןענייז סָאװ

 ,רעגָאזטרָאװ ןשיטילָאּפ םעד רעבירַא טעָאּפ-רענָאיזיװ רעד טגייטש טכיזניה

 ןיוש ,לכש ןטימ יו ןצרַאה ןטימ רעמ רשפא טַאטשלעדע רעבירעד טָאה

 ןלעװ סָאװ ,ןעגנורעדנע עלַאיצַאס עסיורג יד ןעזעגסיוארָאפ ןוא ןענַאטשרַאפ

 60--50 עטצעל יד ןיא -- רעטעּפש ןעמוקעגרָאפ שיטקַאפ ןענייז ןוא ןעמוקרָאפ

 עקיד'ארומ טכַאמעגכרוד טייהשטנעמ יד טָאה ןרָאי יד טָא ןופ ךשמ ןיא .טייצ רָאי

 ךיױא שטנעמ רעד טָאה ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא רעבָא .תומוהמ ןוא תומחלמ

 -שטנעמ םעד טנידעג קרַאטש ױזַא ןבָאה סָאװ ,תודוס-רוטַאנ עקיטכעמ ןענופעגסיוא

 ענייז ןופ ךס ַא ןיא .טיבעג ןלעירטסודניא ןוא ןשינכעט םעד ףיוא סערגָארּפ ןכעל

 ןפעלשטנעמ םעד ןופ תוחוכ עשירעפעש יד ןעגנוזַאב טַאטשלעדע דוד טָאה רעדיל

 ןוא טפַאשנסיװ רעד ןופ ןטייקכעלגעמ עסיורג יד ןיא טביולגעג טָאה רע .טסיײיג

 -גָארּפ ןוא ןדירפ ,דנַאטשליואוו ןעגנערב ןענעק ייז זַא ,טסואוועג טָאה ןוא קינכעט

 עטלַא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיוא רעבָא טָאה רע .ןסַאמסקלָאפ עטיירב יד רַאפ סער

 -יליוויירפ רעד ןופ ךיוא ןוא ,רענעגנואווצעג .ה .ד ,רעכעלצעזעג ןופ סעיצידַארט

 עכלעוו ,טלַאװעג ןוא עיצַאטַאולּפסקע ןופ םעטסיס ענעי ןפַאש ,יײרעּפַאלקש רעק

 טינ קלָאפ ןופ טייהרעמ רעטסערג רעד רַאפ טייקנדירפוצ ןוא קילג ןייק ןענעק

 רעד ןופ תוחוכ יד ןגעק ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא רעבירעד םיא זיא .ןעגניירב

 ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע ,ןשיטילָאּפ ןפיוא רעבָאהטכַאמ יד ,גנונעדרָא רעטלַא

 טעָאּפ רעלַאיצָאס סלַא ,טַאטשלשדע ןכלעוו ןגעק אנוש ןייא ןעוועג זיא סָאד .טיבעג
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 טָאה ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעשירעפעש סלַא ןוא
 .ףמַאק ןכעלדימרעדמוא ןייז טריפעג

 ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג טינ ןענייז סָאװ ערעדנַא ךיוא ןעוועג רעבָא ןענייז סע

 טערב-ליצ סָאד ןעוועג טפָא רעייז ךיוא ןענייז רעבָא ,עקיטכעמ ןוא עכייר יד ןופ
 -עג ןבָאה ,םירבח ענייז ןופ ךס ַא ןוא ,טַאטשלעדע סָאװ ,ןלייפ עפרַאש יד רַאפ
 ןעק ןעמ יו .רענגעק עקיטסייג ערעייז ןופ הנחמ יד ןעוועג זיא סָאד .טרעדיילש

 -עװַאב רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ןופ לגילפ םענעי ,טימרעד ךיא ןיימ ,ןייטשרַאפ
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ רעטנעצ םעד םורַא טריּפורג ךיז טָאה רעכלעוו ,גנוג
 -עג ,"גנוטייצ-רעטעברַא; רעד ןיא טרעּפרעקרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ןעיידיא עשיט

 טימ לָאמַא ,טפמעקַאב רדסכ טָאה ןוא ,ןַאהַאק .בא ןוא ץנַארק ּפיליפ ךרוד טריפ

 יד ,טסייה'ס ,עשיטסילַאיצַאס-ךעלטייהיירפ יד ,ןעלטימ ענייפ טינ ןוא עברַאה-וצ

 -רעטעברַא םעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןלַאעדיא עשיטסיכרַאנַא

 60---50 םורַא טימ "עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא ןוא ?טייהראוו, ,"טניירפ
 ןעמ זומ ,טגָאזעגסױרַא קימַאלפ טַאטשלעדע טָאה רענגעק יד טָא ןגעק .קירוצ רָאי
 קיטכיר טשרע טייצ רעזדנוא ןיא ןענעק סָאװ ןעיידיא עשיטעפָארּפ ענייז ,ןגָאז

 .ןרעוו טצַאשעגּפָא ןוא ןענַאטשרַאפ

 : ףירגַאב םעד ,לשמל ,טמענ .ןליּפשייב עכעלטע זיולב ןעמענ ָאד לעװ ךיא
 זיא עמגָאד רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד טיול .טעטירָאנימ ןוא טעטירָאיַאמ

 -טפַאשלעזעג עלַא ןופ גנורעפטנערַאפ יד שממ ןגעלעג ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד ןיא

 ןיא טעטירָאיַאמ יד ןגירק רָאנ רימָאל; ,ןשינעפרעדַאב ןוא ןעמעלבָארּפ עכעל

 ןיא טכַאמ עצנַאג יד טעװ םישזער ןשירַאטנעמַאלרַאּפ םעד קנַאד ַא ןוא קלָאפ
 ערעזדנוא ןיא ןגיל ,טפַאשלעזעג רעטריזינַאגרָא רעד ןיא טסייה סָאד ,טַאטש

 ,הנעט עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עװָאברַאקס יד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד ."טנעה

 עשיטסיסקרַאמ עקידנגייצרעביא קינייװ רעבָא ענייפ ןיא טצוּפרַאפ ךיז טָאה סָאװ

 ,סעזַארפ

 ןגעוו ערעל עקיזָאד יד ןוא ,רָאי קילדנעצ עכעלטע קעװַא רעבָא ןענייז סע

 ,טפמעקעג ןבָאה הפוקת רענעי ןופ ןטסיכרַאנַא יד רעכלעוו ןגעק ,?טעטירָאיַאמ,

 -קרַאמ ןופ דנַאל ןשיסַאלק םעד ןיא .ךרוד ןוא ךרוד שלַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה
 רעטליּפשרַאפ רעד ךָאנ עיצולָאװער עטשרמולכ ַא טָאה ,אפוג דנַאלשטייד ןיא ,םזיס

 -ַאמ ןופ ּפיצנירּפ םעד ךעלדנע טריפעגנייא טַאהעג ןיוש המחלמ-טלצוו רעטשרע

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג טסייה סָאד ,ןכעלטַאטש םעד ןיא טפַאשרעה:טעטירָאי

 ריּפַאֹּפ ןפיוא זיא קלָאפ ןופ טייהרעמ עשיטַארקָאמעד יד ? ןעשעג זיא סָאװ ןוא

 טעטירָאנימ יד רעבָא ,דנַאלשטייד ןופ לייט רעקידנגעוורעביא רעד ןעוועג עקַאט

 יד ,טעּפמיא םעד טַאהעג טָאה ,ןעגנוטכיר עשיצַאנ-שיטסישַאפ עקיד'הּפצוח יד ןופ

 טכַארבעג ףוס לכ ףוס יז טָאה סָאװ ,טפַארק ןוא עיגרענע עוויסערגא עשלעפייט

 ןופרעד זיא סָאװ ,ןברוח רעסיורג רעד .ףיש רעש'הכולמ רעד ןופ רעדור םוצ

 םעד רַאפ ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןשישטייד ןרַאפ ןעמוקעגסיױרַא

 ןוא טירש ףיוא קיטולב גונעג ןיוש רימ ןליפ סָאד ,רימ ןעעז סָאד --- קלָאפ ןשידיי

 רעד רַאפ ןרָאװעג ןזיוװַאב זיא ליּפשייב ןשירָאטסיה ןקיזָאד םעד ךרוד .טירט
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 ,טעטכינרַאפ ,לטב טכַאמ טעטירָאנימ ,עשימַאניד עשיגרענע יד זַא ,טלעוו רעצנַאג
 -טנַא טינ רעד ןופ ,סע טניימ ,לָאצ עסיורג יד ,טייהרעמ עשיטעמפירַא עסיורג יד
 -:יה ךָאנ ךיז טּפעלש עכלעוו ,עסַאמ רעכעלשטנעמ רעקיטליגכיילג ןוא רעטלקיוו
 ריא ךרוד ןרעוו עכלעוו ,רעריפרַאפ לָאמַא ןוא ,רעריפ ןוא םילודג עריא רעט
 ,ןײרַא טנעמַאלרַאּפ ןיא טקישעג

 ט'הנעט'עג טינ ןעד רע טָאה ? טכערעג ןעוועג טינ טַאטשלעדע דוד זיא ,ונ
 -עטַאמ עצנַאג יד זַא ,(ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס עשידיא יד טימ סעיסוקסיד יד ןיא)

 ,םולח רעטסוּפ ַא יו רעמ טינ זיא "טעטירָאנימ ןוא טייהרעמ/,, ןופ המכח עשיטַאמ
 -קריוו ,ןשיטקַאפ םוצ רעבָא ,עירָאעט רעד ןיא ןעלּפליּפסיױא ןעק ןעמ סָאװ ,ךַאז ַא

 טול טינ טקריוװ ןוא טבעל טפַאשלעזעג יד ? טינ תוכייש ןייק יז טָאה ןבעל ןכעל

 טימ טכערעג ןעוועג טינ ןעד רע זיא !רעקיטערָאעט-יײטרַאּפ יד ןופ סעמגָאד יד
 . ..? סומזירעכירק, ןופ ןוא "רעריפ, ןופ הרצ רעד ןגעק ןעגנונרַאװ ענייז

 ,טיבעג ַא ןיוש טרירַאב ,ןעגנערב ָאד לעװ ךיא ןכלעוו ,ליּפשייב רעטייווצ ַא
 ,טייצ רעקיטציא רעזדנוא ןיא גנוטיידַאב עשיטקַארּפ ערעסערג ַא ךָאנ טָאה סָאװ

 רעכלעוו ןגעק םעטסיס ַא ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןופ םעטסיס עצנַאג יד ָאד ןיימ ךיא
 -ָארק ןוא ,ןינוקַאב ,ןָאדורּפ יו רעזייווגעוו ןוא רערעל עשיטסיכרַאנַא עסיורג יד

 רעד ןיא טנעקרענָא טינ שממ ןוא ,ןטירטשעג ךעלרעהפיואמוא ןבָאה ,ןיקטָאּפ
 -עג ייז ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ,תורשּפ ןוא ןסימָארּפמָאק םוש ןייק עגַארפ

 ןשיטַארקַאמעד-ךעלרעגריב ןטלַא םעד ןופ טַאטלוזער רע'טושּפ ַא ןענייז ,טגָאז

 רעיירפ רעקיטפנוקוצ רעד ןופ גנונעדרָאנײא רעלַאיצָאס רעד רַאפ ןוא ,טַאטש
 -לעדע .ןליּפש ןענעק טינ ללכב עלָאר עכעלצונ םוש ןייק ייז ןלעװ טפַאשלעזעג

 ןיא עקינייוו רעבָא ; טלייטעג טקנוּפדנַאטש ןקיזָאד םעד ,ךעלריטַאנ ,טָאה טַאטש
 ,טעָאּפ רעד ,רע דָארג ףיט ןוא קיטכיר יוװ ןייטשרַאפ טנעקעג ןיוש ןבָאה טייצ ןייז
 עכעלטפַאשלעזעג עקיטפנוקוצ יד ןייג טעװ סע עכלעוו ףיוא ןגעוו יד ןעמונַאב טָאה
 ,ןעוועג טינ רע זיא רעקיטערָאעט ןייק םגה ,גנולקיװטנַא

 -ָאק עלַאעדיא עקידנעמוק יד ,עיירפ יד רָאנ טינ זַא ,טציא ןיוש ןסייוו עלַא
 ןענעקרענָא ןזומ טעװ ,טַאטש רעקיטנייה רעד וליפא רָאנ ,טפַאשלעזעג עשיטסינומ
 -טפַאשטריוװ יד ןריפ ןופ ,גנורינַאלּפ רעשימָאנָאקע ןופ ּפיצנירּפ םעד ןריפנייא ןוא
 ןוא ןַאלּפ ןטמיטשַאב ַא טיול קלָאפ ןצנַאג ןופ ןסערעטניא יד ןוא טייקיטעט עכעל
 שיטקַאפ ךָאד טָאה םזילַאטיּפַאק רעטריזינַאגרָאמוא ,רעקיד'רקפה רעד .רדס
 ןיא ןײרַא לסיב ַא רָאנ רעבָא ךיז טכַארט .ןכָארבעגנעמַאזוצ ןוא טריטָארקנַאב
 -רינַאלּפ ַא ןיא זַא ,ןייטשרַאפ ןיילַא ךיילג טעװ ריא ןוא םעלבָארּפ רעקיזָאד רעד
 עלענַאיצידַארט ערעזדנוא טיול ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןענעק טפַאשלעזעג רעט
 -רָאפ ךיז ריא טנעק .טפול ןייק ןוא ןדָאב ןייק ךיז רַאפ ןבָאה טינ רעמ ,ןפירגַאב
 סעגירטניא יד ,סעיצַאניכַאמ עשירענגיל ?עשיטַארקָאמעד, יד זַא ,לשמל ,ןלעטש
 טָא זַא ,טכַאמ בילוצ גנַאג ןיא ןזָאל ןעיײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד סָאװ ,ןעיירעסייר ןוא
 ןַאלּפ ַא ןופ גנוטעברַאסיוא רעד טימ טייז ייב טייז ןייג ןענעק ןלעוו ןעלטימ יד
 טיײקליבַאטס ַא טרעדָאפ ןַאלּפ רעדעי ? ןבעל ןלַאיצָאס ןוא ןשימָאנָאקע םעד רַאפ
 ייב ןטקַאפ ןוא ןרעפיצ עטצעזעגטסעפ יד ןוא תוחנה-טנורג יד ןעמיטשַאב וצ
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 עשיטילָאּפ יד ןופ ףמַאק רעשיטילָאּפ רעד רעבָא ,ןטלַאה ךיז זומ ןעמ עכלעוו

 ןופ םעטסיס רעשירעריפרַאפ ןוא ײרערַאנּפָא ,עיגָאגַאמעד ןייז טימ ןעײטרַאּפ

 רעיינ רעד טימ טינ ןצנַאגניא טרינָאמרַאה רעזייה-ץעזעג יד וצ ןלַאװ עשידָאירעּפ

 | | .גנורינַאלּפ רעלַאיצָאס ןופ םעטסיס

 יצ ,רעקיטערָאעטיײטרַאּפ עטלַא יד ןביילב ,טייצ רעקיטנייה רעזדנוא ןיא

 -ָאװער-ןטסילַאיצָאס יצ ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יצ ,לגילפ ןקניל ןופ יצ ןטכער ןופ

 ,קוק ןטלַא םייב ץלַא ,יקסווָאלטישז .ח .רד יצ ,שטיװָאמַארבַא .ר יצ ,ןרענָאיצול

 רעד ןיא ךיוא תוחוכ עקידנדיײשטנַא יד ןייז ןלעוװ ןפמַאק-ײטרַאּפ ןוא ןעײטרַאּפ זַא

 ןיא ןײרַא טינ ךיז ןטכַארט ייז .טפַאשלעזעג רעטיובעגפיוא-רעדיוו רעד ,רעיינ

 "מוא יד ןיא ,גנונעדרָא ןַא ,רדס רעלַאיצָאס ַא ןייז טלָאמעג ןעק יצ : אפוג ןינע

 ירערַאנּפָא טסבלעז ןוא רעכַאלפ רעד סָאװ ,שינעשימעצ ןוא סָאַאכ ןופ ןדנעטש

 ?!ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןײרַא טגָארט ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןופ געוו רעש

 ןשיאיבנ-שיטעָאּפ ןייז טימ טַאטשלעדע ,קירוצ ןָאי טימ ,טַאטשלעדע דוד רעבָא

 ןייז ןיא ןעמ טעז סָאד .טסואוועג טוג ןוא ןענַאטשרַאפ רָאלק ָאי סע טָאה ,קילב

 ,טרָאװ שיטסיצילבוּפ

 "עג טָאה טַאטשלעדע דוד ןכלעוו ,קוק ןטייוו םעד ןופ ליּפשייב ןטירד ַא ןוא

 ענעי ןופ גנוצַאשגנירג ןייז ןיא ןעז ןעמ ןעק ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס יד ףיוא טַאה

 ןזָאל סָאװ ערעדנַא ןוא ןויטַארעּפָאָאק ,סנָאינוי יד יו ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 טייקטסנרע יד ייז טלעפ סע תמחמ ,ןגָאװ ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןיא ןענַאּפשניײא ךיז

 עלַאיצָאס יד ןופ ןעלצרָאװ יד ןיא קילבנײרַא ןפיט תמאב ַא ןופ טייקכעלרע ןוא

 ןופ םיפתוש ןרעוו ןיילַא סנָאינוי ןענעק טפָא ץנַאג זַא ,טציא ןעעז רימ .תוכמ

 טפַאשלעזעג רעד וצ סַאלק-רעטעברַא םעד ןריפרעד וצ טָאטשנא ןוא ,םזילַאטיּפַאק

 םעד ןופ רעּפעלשכָאנ ןיילַא רָאג ייז ןרעוװ ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ ,רשוי ןופ

 .ןגָאװ ןשיטסילַאטיּפַאק

 "יירפ ע'תמא ןופ ןסערעטניא יד זַא ,טסואוועג רָאלק טָאה טַאטשלעדע דוד

 עלַאיצָאס יד ןופ שינעדנעטשרַאפ ערעסערג ליפ ַא ןרעדָאפ רעפמעק-סטייה

 עקיטכיזצרוק יד טַאהעג ,רעטעּפש ךיוא ןוא ,טייצ ןייז ןיא ןבָאה'ס יו ןלַאעדיא

 "עברַאפ עשימָאנָאקע עסיוועג טפמעקעגסיוא רשפא ןבָאה סָאװ ,סרעריפ-ןָאינוי

 סינ ןפוא םושב טירשרָאפ ןלַאיצָאס ןקיטּפַאהדנַאטש ןייק ןבָאה רעבָא ,ןעגנורעס

 .ןכעלקריוורַאפ טנעקעג טינ ןוא ןכיירגרעד טנעקעג

 ןא טַאטש םעד ןשיװצ ךודיש םעד ןופ זַא ,טסואוועג טָאה טַאטשלעדע

 רע ןוא ,טייהשטנעמ רעד רַאפ הללק עטסערג יד ןעמוקסיורַא טעװ םזילַאטיּפַאק

 ןייא טריפ סָאװ ,םעטסיס ַא ןיא טגיל סָאװ םס ןקיד'ארומ םעד ןגעק טנרָאװעג טָאה

 זומ ףוס לכ ףוס .שטנעמ ַא ךרוד שטנעמ ַא ןופ גנופַאלקשרַאפ יד טקיליײהרַאפ ןוא

 רעד ןופ טכַאמ רעכעלטַאטש ןופ םרָאפ עטצעל ןוא עטסלופ יד ,עפוטש עטסכעה יד

 יו ,טייהשטנעמ עצנַאג יד ןריפרעד ,טפַאש'הכולמ ןופ טעטילַאער ןוא עיידיא

 סָאװ ,רעלטיה יװ ןרָאטַאטקיד .יײרעפַאלקש רעלופ ַא וצ ,טציא סָאד ןעעז רימ

 רעקיטערָאעט ערענָאיצקַאער ענױזַא ןופ עיפָאזָאליפ-טַאטש רעד ףיוא ךיז ןריזַאב

 ײרעּפַאלקש יד טכעלקריוװרַאפ טַאהעג ןבָאה ,ערעדנַא ןוא לעגעה ,עטכיפ יװ
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 -ייא רעייז ןופ ןסַאמ יד טריפרַאפ ןוא טרַאנרַאפ ןבָאה ייז .םרָאפ רעטלּפָאד א ןיא

 ייברעד ייז ןבָאה ןוא ,ןפַאלקש עלעבַארעזימ ,עקיליװ ייז ןופ טכַאמעג ,קלָאפ םענעג

 -רַאפ ןיילַא ןלעוװ ןוא *קלָאפ-ןרעה, ַא ןרעוו ןלעװ ,ןסַאמ יד ,ייז זַא ,טדערעגנייא

 | ,רעקלעפ ןוא רעדנעל ערעכַאװש יד ערעדנַא ןפאלקש
 עיפָאזָאליפ עכעלטַאטש יד טריפרעד ךיוא טָאה טסייגמוא ןכעלרעפעג ַא וצ

 -- .לביארַאפ ייז ןבָאה -- טציא סָאד ןעמ טגָאז ,ןטַארקָאמעד:לָאיצָאס יד ןֹופ

 ןופ רעקיטערָאעט-טּפיוה ןוא עטַאט רעקיטסייג רעד :ןןעז טשרָאקָא רימָאל רעבָא

 ןופ (קיניזטסואווַאבמוא ןייז ןעק) טָאה ,סקרַאמ לרַאק ,ןטַאױקָאמעד-לָאיצַאס יד

 ןיא ןביולג ןדנילב םעד ןוא ערעל יד ןעמונעגרעביא ,ןלעגעה ,םענייז ןיבר םעד

 ןיא טלעטשעגקעװַא סע טָאה סקרַאמ רע ןוא ,עיטַארקַארויב רעד ןיא ןוא טאטש

 -סיסקרַאמ, רעד ,רערענַאיצולָאװער-לַאיצַאס רענעגייא ןייז ןופ טנעמַאדנופ םעד

 יד טָא יװ םעד ךָאנ ןעזעג רָאלק רימ ןבָאה ןטַאטלוזער יד רעבָא .הטיש "רעשיט

 -סור ןיא ןרָאװעג טכעלקיוורַאפ זיא ,ערעל עשיטסיסקרַאמ-ךעלטַאטש יד ,הטיש

 אס רע'תמא טימ ןיטולחל טָאה םישזועד רעד אוו ,דנַאל

 עטייװ רעייז ַא רָאנ טייהכיילג ןוא טייהיירפ רעלַאיצ

 -ַארקַארויב יד זיא ןבילבעג ,ןבילבעג טרָאד זיא ײרעּפַאלקש-ןיױל יז .תוכייש

 רעד שטָאכ ,טלַאװעג ןוא גנַאװצ ןופ קיטילָאּפ עכעלטַאטש יד ןוא ןישַאמ עשיט

 ןלַאיצַאס ןופ עירָאעט עטנעקרענָא-ןײמעגלַא ,עלעיציּפָא יד ןרָאװעג זיא םזיסקרַאמ

 ןשידלעה רעייז ןיא סָאװ זיא קידריווקרעמ) .דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ןבעלנעמַאזוצ

 טימ טרירעּפָא אקווד ןעמ טָאה םזישַאפ ןוא םזיצַאנ ןקידנגנירדניײרַא ןגעק ףמַאק

 ,(ןטנעמוגרַא ןוא ןוויטָאמ עשיטסיסקרַאמ-טינ דָארג ,ערעדנַא

 רעבָא ,טַאטשלעדע דוד ןופ טיוט ןכָאנ ןרָאי ליפ ,טציא טשרע סָאד ןעעז רימ

 -רַאפמוא רעד ןבָאה טזומעג טָאה קילב ןקידנעגנירדכרוד ןוא ןטייוו ַא רַאפ סָאװ

 ױזַא ץלַא סָאד טָאה רע ןעוו ,טַאטשלעדע דוד ,רעמיורט ןוא רעטכיד רעכעלסעג

 עשיטעָאּפ עצרוק ץנַאג ןיא לָאמטפָא ,טכַארבעגסױרַא ןוא טגָאזעגסיוארָאפ ףרַאש

 עטכַארטעגכרוד-ףיט ןוא עטסנרע יד ןיא ןוא ענייז רעדיל עקיטכערּפ יד ןיא ,תורוש

 ?"שמיטש רעטעברַא עיירפ, רעקיטסלָאמַאד רעד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןענַָאטעילעפ

 -עג ןופ ,גנַאװצ ןופ ןיזמוא ןסיורג םעד ןגעק טנרָאװעג ןשטנעמ יד טָאה רע

 -רעפ ןופ ןוא טייקיצוננגייא ןופ תעגושמ רעד ןגעק ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא טלַאװ

 רע ,טפַאשרעריפ רעטכַאלפרַאפ ןגעק ןוא ,טכַאמ ןוא דובכ ןופ סעיציבמַא עכעלנעז

 עלעקערב א .ךעלקיטש ןוא ךעלציּפ ףיוא תמא םעד ןסיירעצ ןגעק טנרָאװעג טָאה

 ! ןלייה טינ טייהשטנעמ ןופ ןיורק יד ןעק ,טנרָאװעג רע טָאה ,האופר ַא ןֹופ

 טעָאּפ םענעברָאטשרַאפ-גנוי םעד ןגעװ גנולדנַאהּפָא עצרוק ןיימ ליוו ךיא

 ,טעָאּפ ןכעלשטנעמ-ףיט רעדנַא ןַא ןופ רעטרעוו יד טימ ןקידנערַאפ רעפמעק ןוא

 ךירדירפ לוָאּפ ןַאהָאי) לָאּפ ןַאשז ,דנַאלשטיײד רערעסעב רעד ןופ רעטערטרַאפ ַא

 ידכ ,ןגיוא ןבָאה ןשטנעמ יד, : ןבירשעג לָאמַא טָאה רע ,(1825--1763 ,רעטכיר

 -םיוא לָאמַא ןייוועג סָאד לָאז יאולה ..."ןענייוו וצ רעדָא ייז טימ ןעז וצ רעדָא

 . . . } ןעז לָאז גיוא סָאד ידכ ,ןרעה

 (1943 .ש .ַא .פ)
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 טסיצילבוּפ רעד-- טַאטשלעדע דוד .ג

 יד טימ ןדנוברַאפ זיא עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ בייהנָא רעד

 ןשירַארעטיל ןפיוא ןעמוקעגפיוא .שידיי ןיא דיל ןלַאיצָאס ןופ סרעטסיימ עטשרע
 ןעמַאזוצ גנוטכיד רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ "ןרעטש, יד-טָא ןענייז טנָאזירָאה
 ַא טימ ,עקירעמַא-ןופצ ןייק גנורעדנַאװניײא-ןסַאמ רעשידיי רעד ןופ בייהנָא ןטימ

 עטרעדנַאװעגניײא עצנַאג יד טעמכ .עיפלעדַאליפ ,ןָאטסָאב ןיא ,קירוצ 75---70 רָאי
 םעד ןגָארטעג טָאה --- ןָאדנָאל ןיא -- רעירפ ךיוא ןוא קרָאי וינ ןיא עסַאמ עשידיי

 -ַאב-קירעיורט יד ןיא עיצַאטַאולּפסקע רעוויטימירּפ רעיור רעד ןופ ךָאי ןרעווש

 עשידיי עקידנדייל יד ןופ רעצ ןוא רעיורט ןסיורג םעד ."רעּפעש-ץיוװש, עטמיר
 ; ןטעָאּפ עלַאיצָאס עטשרע יד ןעגנוזעגסיוא ןוא טנייזועגסיוא ןבָאה ןטנַארגימיא
 עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןופ גנופַאלקשרַאפ יד טנייווַאב טסעטָארּפ טימ ןבָאה ייז

 יד .עקירעמַא ןוא דנַאלגנע --- ןעמייה עיינ ערעייז ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי

 ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןעוועג ןענייז ןטעָאּפ עלַאיצָאס יד-טָא ןופ עטסטמירַאב
 .רעװָאשוװָאב ףסוי ,טַאטשלעדע דוד ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 דיל ןלַאיצָאס ןשידיי םענפ עכעלב רע טשמוא  ריפ ידיטָא ןשיוצ

 ןיוש זיא רע .טַאטשלעדע דוד טרָא ןקיטרַאנגיײא ןוא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא טמענרַאפ

 ןייז ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ טבילַאב ןוא טמירַאב ןרָאװעג ןבעל םייב

 ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא טכיירגרעד טָאה רֶע .טציא זיב ךָאנ ןבעל קנעדנָא ןוא ןעמָאנ

 רע ! עּפָאריײא ןוא עקירעמַא ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ םור ןוא דובכ
 ןצרוק ץנַאג ןייז ףיוא קידנקוק טשינ סולפנייא ןשירָאטסיה ַא טזָאלעגרעביא טָאה

 ערעירַאק רעשירַארעטיל ַא ךָאנ --- ,רעקידריווקרעמ ךָאנ זיא סָאװ --- ןוא ,ןבעל

 ןופ -- טייצ רָאי ריפ טרעיודעג זיולב טָאה סָאװ ,(ךָארּפש רעשידיי רעד ןיא)

 ! 1892 זיב 8

 ,דנַאלסורילַארטנעצ ,עגולַאק ןיא רענעריובעג ַא ,טַאטשלעדע רעגנוי רעד

 טיול זיא רע ;טנעקעג טשינ טעמכ שידיי ןייֵק רָאי 22 ןופ רעטלע ןזיב טָאה סָאװ

 ןרעוו וצ ןדנוצעגנָא ןרָאבעג יו ןעוועג טנעמַארעּפמעט ןוא ןזעוו-המשנ ןצנַאג ןייז

 טייהכיילג ,טייהיירפ רַאפ רעפמעק ןוא רעמיורט ַא ןופ םזַאיזוטנע ןקיליײה ןטימ

 -1ײרַא ךיז ּפָאק ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןייז טימ ךָאנרעד רע טָאה .טייקיטכערעג ןוא

 ףיא סעּפורג עשיטסיכרַאנַא ,ערענָאיצולָאװער יד ןופ ןבעל םעד ןיא ןפרָאװעג

 רעטיר, ,"טייחיירפ רעד ןרענָאיּפ , יו ,סַאג-רעטעברַא רעשידיײ-שינַאקירעמַא רעד

 רענָאדנָאל ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה רעדיל עטשרע ענייז .דנַא .א "טייהיירפ רעד

 יד ,(1889 ןיא) "טייהראוופ רעקרָאי וינ רעד ןיא רעטעּפש "טניירפ רעטעברַא;

 עטשרע יד:טָא ןיוש .שידיי ףיוא טפירשטייצ עשיטסיכרַאנַא עשידיי עטשרע

 ןופ יא ןוא ,ןרערט ןופ יא -- רעדיל טימ ענייז ןעגנוטערטסױרַא עשיטעָאּפ

 ןסַאמ יד טרעטסײגַאב ןוא טרעביױצַאב שממ ןָא בייהנָא ןופ דלַאב ןבָאה ,טסיירט

 ןוא טייקטסנרע רעד טימ ,ליפעג ןוא ןָאט ןופ טייקיטכירפיוא רעד טימ ןבָאה ייז

 ןענופעג ,תמא ןטלייטעצ-טינ ןופ טײקצנַאג רעד טימ ,םזילַאעדיא ןופ טייקכעלרע
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 יעג ,עקידנטעברַא רעטנזיוט ןופ רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןטסלופ םעד םוטעמוא

 .רעטעברַא עשידיי עטריטַאולּפסקע ןוא עטקירד

 -יירפ יד ןבָאה "טייהראווא רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ םישדח עכעלטע ןיא

 .ברַא עיירפ, יד טעדנירגעג עקירעמַא ןיא סעּפורג עשיטסילַאיצָאס-ךעלטייה

 : רָאטקַאדער רעטשרע ריא ןעוועג טינ זיא טַאטשלעדע דוד .(1890 ילוי) "עמיטש

 טייקרעכיז טימ רעבָא ,1891 רַאונַאי ןיא טשרע טמַא םעד-טָא ןיא ןײרַא זיא רע

 -רעטייוו ריא רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגײלעגקעװַא טָאה רע זַא ,ןטּפױהַאב ןעמ ןעק

 ןטסרעװש ןוא ןטשרע םעד טפמעקעגכרוד שידלעה טָאה רע .ץנעטסיזקע רעקיד

 טַאטשלעדע דוד טָאה ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ .1891 רָאי סָאד --- ןבעל ריא ןופ רָאי

 ןבעגעגּפָא ךיז טָאה ןוא טסנרע רעייז טעברַא רעלענָאיצקַאדער ןייז וצ ךיז ןגיױצַאב

 ןייז ןוא ןבעל רעטעברַא ןרַאפ סערעטניא ןַא ןופ לעיצעּפס ,ןגַארפ-טייצ עלַא טימ

 םעד ןופ ,לַאעדיא ןלַאיצָאס ןייז ןופ טכיל ןיא טלעטשעגסױרַא ייז טָאה ןוא ,ףמַאק

 ,ןפַאלקש ןָא ןוא רעשרעה ןָא טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןופ לַאעדיא ןשיטע:לַאיצָאס

 ךָאנ סיוועג טעוו'ס ןוא ,ןרָאװעג ןבירשעג ןוא טדערעג ןיוש זיא ליפ רעייז

 ץנַאג רעבָא ,טעָאּפ םעד טַאטשלעדע דוד ןגעוו ןרעלקפיוא ןוא ןגָאז וצ סָאװ ןייז

 -לעדע דוד ןגעוו ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא טינ ךָאנ זיא ,ךַאז ןייק טעמכ ,קינייװ

 עיצקַאדער רעויטקַא ןייז ןופ רָאי ןצנַאג םעד ךרוד .טסיצילבוּפ םעד טַאטש

 רע טָאה ,1891 רעבָאטקָא-רעבמעטּפעס זיב "עמיטש ,ברַא .רפ, רעד ןופ טעברַא

 טּפיוהרעד ,עזָארּפ ןיא ןכַאז ךס ַא ,ענייז רעדיל רעקילדנעצ ץוח ,טקורדעגּפָא טרָאד

 עטקָאטיײװעגנָא ,עכעלטייצ ףיוא ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ

 ןעוועג הכוז ריפ זיולב ןבָאה ענייז ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ 50 ךרע ןַא ןופ ,ןגַארפ

 ןיא 1909 רָאי ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא) םרָאפ-ךוב ןיא ךָאנרעד ןעניישרעד וצ

 רעפמעקטימ ַא ,ץטַאק השמ ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ קרעו עטלמַאזעג ענייז ןופ דנאב

 זַא ,טניימ סָאד .(עקירעמַא ןיא םזיכרַאנַא ןשידיי ןופ ןרָאי עשירענָאיּפ יד ןופ

 ןבָארגרַאפ ןבילבטו ןענייז ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןופ טנעצָארּפ 90 טעמכ

 סָאד תמחמ ,ןעגנַאגעג ןריױלרַאפ ,ריּפַאּפ ןקידנלַאפעצ טעמכ ןיוש ךיז ,ןטלַא םעניא

 ---1890 ןופ "עמיטש רעטעברַא .רפ, דנעב ייווצ עטשרע יד ןופ ריּפַאּפ-גנוטייצ

 ןקיטייצטנייה םעד ייז ןענייז אלימב ןוא .ןיוש ךיז טישעצ ןוא טלשירקעצ ,1

 רעקירָאטסיה ןקיטפנוקוצ ןרַאפ וליפא ןלעוו ןוא ,טנַאקַאבמוא ןצנַאגניא רענעייל

 -טנַאסערעטניא יד סנטסקינייוו רעדָא ,ייז לָאז'מ ביוא ,ןייג ןריולרַאפ רעשרָאפ ןוא
 ןזָאלסױרַא ייז ןוא םוקמוא ןופ ןעװעטַאר טינ ךיילג ,ייז ןופ עטסקיטכיוו ןוא עטס

 ,םרָאפ-ךוב ןיא

 קיטכיוו רעייז זיא ,ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא יד ,לַאירעטַאמ רעקיזָאד רעד

 -עלפיוארעדיוו רעד רַאפ ךיוא ןוא ןטַאטשלעדע דוד ןופ עיפַארגָאיב רעד רַאפ יאס

 ,טקריוועג ןוא טבעלעג טָאה רע רעכלעוו ןיא הביבס ןוא הפוקת רעד ןופ גנוב
 ענייפ ַא טגעמרַאפ "םולח ס'רָאטקַאדער ַא; ןָאטעילעפ-לקיטרַא ןייז ,לשמל
 .ובעגעגנייא ךיוא שיטסיליטס זיא ןוא עינָאריא ,טייקכעלדליב

 -בוּפ רעטשרע רעד ןופ עיגָאלַאטנַא ןַא רעדָא ,ךוב ַא ןיא ןײגנײרַא ןעק סָאד

 -שילעפ םענעי ןיא .רעביירש עשיטסילַאיצָאס ערעזדנוא ןופ עזָארּפ רעשיטסיציל
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 -רַאפ רע טָאה טעברַא-עיצקַאדער ןייז ךרוד זַא ,טַאטשלעדע דוד ךיז טגָאלקַאב ןָאט

 ןפרָאװעגקעװַא, טָאה ,טנלע ןוא םַאזנייא ןרָאװעג ,םיאנוש ןגירקעג ,טניירפ ןרָאל

 ןיא ןלַאפעגנײרַא טפָא רע זיא ױזַא ןוא ,(עיזעָאּפ ןייז טקיסעלכַאנרַאפ) *עזומ ןייז

 יד ןגעוו םזַאקרַאס ןקידנסייב ַא טימ טדער רע .גנולפייווצרַאפ ןוא הרוחש-הרמ ַא

 ...ערעדנַא ןדײרַאב ןוא ןדייר---ךַאז ןייא זיולב ןעוט סָאװ ,"םימכח ןָאלַאס-יעפאק;

 עמירַאװ ןוא םזילַאעדיא רעקידנעילג רעד ,עיציאוטניא עשיטעָאּפ עפיט יד
 לָאמַא טמוקַאב ,עזָארּפ רעשיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע דוד ןיא טייקכעלשטנעמ

 -יישרעד עלַאיצַאס סיוארָאפ טגָאז ןוא טעז רע .עיזיוו רעשיאיבנ ןופ ןָאט םעד
 סָאװ ןוא ,טיוט ןייז ךָאנ גנַאל-גנַאל ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןדנַאטשוצ ןוא ןעגנונ

 וליפא עקינייוו סָאװ ,ןעגנולקיוורַאפ ןוא ןעמעלבָארּפ עיינ לגָאּפש ןפַאשַאב ןבָאה
 ַא ,לשמל ,ןעמ טעז טָא .ןעזסיוארָאפ טנעקעג ןבָאה רוד םענעגייא רעזדנוא ןופ

 זיא סָאװ "טסייג-יירעריפ, ןוא "רעריפ, םעד ןגעק ענייז גנונרָאװ ערָאלק ץנַאג

 ןיא ,ןרָאװעג זיא ןוא ןעייר עשיטסילַאיצָאס יד ןופ לייט ןסיורג ַא רָאג וצ זיב סױרַא

 רעבָא טָאה סָאד .טייהשטנעמ רעד רַאפ הללק ַא גנולדנַאװרַאפ רעשיגַארט רעיינ ַא
 םענייז ןיא טסיצילבוּפ רעד טַאטשלעדע דוד םעד ןגעק טנרַאוװעג ןוא טסואוועג ןיוש

 ןופ עמיטש .א .פ רעד ןיא טקורדעג) "קעלפ דנַאש רעשירָאטסיה ַא; לקיטרַא ןַא

 -ָאס ןטייווצ םעד ןופ סערגנָאק רעלעסירב ןכָאנ ךיילג (1891 רעבמעטּפעס ןט1

 -רַאנַא ןופ םיטש יד זַא ןזָאלרעד טינ טָאה'מ ואוו ,?לַאנָאיצַאנרעטניא, ןשיטסילַאיצ
 .ןרעוו טרעהעג לָאז ןטסיכ

 : טַאטשלעדע .ד טרָאד טגָאז

 ןרעו עטסעב יד יוװ ,ןזיוװַאב טָאה סערגנָאק רעלעסירב רעד, --

 ןרעוו וצ טייקכעלגעמ יד ייז טיג'מ ןעוו ,ןטָאּפסעד ןיא טלדנַאװרַאפ

 הכמ עטסכעלרעפעג יד טציא זיא יירעריפ .רעטערטרַאפ ןוא רעריפ

 ,רעריפ ענייז ןסַאה טעװ קלָאפ סָאד ןעוו .רעּפרעק ןלַאיצָאס רעייז ףיוא
 טעװ ןַאד ,גָאט רעד ןעמוק טעוו ןַאד ,רעקירדרעטנוא ענייז טסַאה סע יו

 ."גנואיירפַאב ןייז ןופ עדנוטש יד ןגָאלש

 -טייצ ,לעוטקַא יוװ ,ןזייװַאב וצ גונעג ןייז טעוו ןיײלַא עטַאטיצ יד-טָא ןיוש

 רָאג ַא זיא סע ,ןגַארפטיײצ ערעטיב עקיטציא יד רַאפ וליפא קידנענערב ןוא קיסעמ
 .עזָארּפ רעשיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע ןופ לייט רעסיורג

 ןזיװעגסױרַא ךיוא ךיז עזָארּפ רעשיטסיצילבוּפ ןייז ןיא טָאה טעָאּפ רעד ךיוא
 טפָא זיא רע .טלַאטשעג ןייז טצנַאגרעד טָאה : רעדָא ,טלַאטשעג רעלופ ןייז ןיא

 סָאד אקווד ןוא ,ןעגנורעדליש-עזָארּפ ענייז ןיא שירעגייטש ןוא ךעלדליב רעייז
 טימ ןעלקיטרַא ךס ַא ןביירש גנוטייצ רעטבילַאב ןייז רַאפ טזומעג טָאה רע סָאװ
 -ולּפסקע ןוא עקידנדייל ,עמירָא יד ןופ דנַאטשוצ םעד ןופ ןעגנורעדליש עקידעבעל

 םעד ןעמונעגוצ ןטלעז טינ םיא ןופ טָאה ,ןייז ןעק ,סָאד -- ,ןשטנעמטימ עטריטַא
 ןוא רעטערקנָאק ,רעקידעבעל טלָאװ סָאװ לַאירעטַאמ ןכעלדליב ,ןקידנרעדליש
 ןופ לייט .רעדיל ענייז ,ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ענייז טכַאמעג *רעכעלרעּפרעק,
 ."עזָארּפ ןיא עיזעָאּפ, :ןענייז תורוש עטמַארגעג-טינ ענייז

 ,דָאטעמ ןטבילַאב ,ןטמיטשַאב ַא טָאה טַאטשלעדע זַא ,ןעמ טעז עזָארּפ ןייז ןיא
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 ןַא ףיוא הכמ עלַאיצָאס ַא ןרעדליש וצ טָאטשנא .,קנַאדעג ןייז ןקירדוצסיוא יו

 ,טסַארטנָאק ןופ לטימ םעד טצונַאב רע טָאה ,ןפוא ןטרענײמעגלַארַאפ ,ןטקַארטסבַא

 ןוא קידעבעל םעד ךרוד ןוא ,ןטייווצ םעד ןגעק םערטסקע ןייא ןלעטשנגעקטנַא

 טרעדליש לָאמטּפָא ,ךורּפשרעדיװ ןוא ץַאזנגעק םעד ןעגנערבוצסיורַא ךעלדליב

 -- .עכייר יד ןופ רעגייטש-סנבעל םענעזָאלעצ םעד ,םַאזקריוו רעבָא ,ץרוק רע

 -עגפיונעצ םעד ןופ ןכירטש -- ץַאזנגעק ןיא --- ךיוא ,םעד טימ טייז ייב טייז ןוא

 ףיוא ,ןָא רע טזייוו לָאמ שרעדנַא ןַא .ןסָאמ עמירָא יד ןופ ןבעל-תולד םענעפרָאװ

 רעד ףיוא ךיוא יװ ,גנובעגצעזעג רעלעיציפָא רעד ןופ ןסָאמ ערעדנוזַאב ייווצ יד

 ןייא ןופ ןסַאלק עכייר ןופ ןעמוק סָאװ רעכערברַאפ יד יבגל ,ןטכירעג יד ןופ גנוריפ

 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טײלעמירָא ,רעכערברַאפ יד יבגל ןוא ,טייז

 ןיא ּפָא טפָא ךיז טלעטש רע ןכלעוו ףיוא ,טסַארטנָאק רעקרַאטש רעייז ַא

 םזילַאיצָאס ןזָאלטסיײג ,םענעקורט םעד ןשיווצ ץַאזנגעק רעד ןיא ,ןעלקיטרַא ךס ַא

 -ַאיצָאס ןוא רערענַאיצולָאװער רעקידמרוטש ,רעקיכָאק רעד ןוא עקירעמַא ןיא

 ךָאנ ןוא .(! 1892--=1878 ןיא ,טייצ רענעי ןיא) דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רעשיטסיל

 יו ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא סױרַא ןעמוק ןטסַארטנָאק עכעלנע ןוא ענױזַא ךָאנ ןוא

 רערענָאיצולָאװער , ןוא ?םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןשירעכירק; ןשיװצ טסַארטנָאק רעד

 -ולָאװער , םעד ןוא ?ּפמוז ןשיאיײטרַאּפ, םעד ןשיווצ טסַארטנָאק רעדָא ;*עיצקַא

 "טפנוקוצ רענעדלָאג; רעד ןשיווצ ךורּפשרעדיװ רעד רעדָא ;?טסייג ןרענָאיצ

 ייב ךיז טעז סָאװ טסַארטנַאק רעד -- רעדָא ; טייקכעלקריוו רעשיגַארט רעד ןוא

 ןזַארפ עקידנגנילק ןוא ןעמַארגָארּפ :סרעוט עלַאקידַאר עשיטילָאּפ-ײטרַאּפ יד

 -יפ עשיטסיאָאגע ,עשיטעמוא ןוא תורשּפ ,םישעמ עכעלגעלק ןוא טייז ןייא ןופ

 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןעגנור

 -ּפָא ןטוג ַא ןבָאה וצ טציא זיא סע קיטכיוו ןוא קיטייצ יוװ ,טזייוו ץלַא סָאד

 ךרוד ןעק ןעמ .םרָאפ-ךוב ןיא עזָארּפ רעשיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע ןופ ביילק

 ןענעק רעדיל ענייז ןופ לייט וליפא ןוא ,טלַאטשעג ןייז ןעזרעד רערָאלק עזָארּפ ןייז

 .ןרעוו טלעהעגפיוא יינספיוא םעד ךרוד

 ןעמ ףרַאד -- ,רעגניז םעד ,טעָאּפ םעד טַאטשלעדע דוד ייב טייז ייב טייז

 רעטשרע רעד ןשיווצ .טסיצילבוּפ םעד טַאטשלעדע דוד --- ןלעטש דובכ טימ ךיוא
 ,ץַאלּפ ןייש ַא רע טמענרַאפ עקירעמַא ןיא ָאד קיטסיצילבוּפ רעשיטסילַאיצָאס

 (1952 ,9 טסוגיוא)



 ןעלקיטרַא סטַאטשלעדע ןופ ןעקנופ

 .ןדייל-סקלָאפ ןופ ךוב עטקיטולברַאפ סָאד שימ ךיא . . ;

 .("ןטייק , :ןופ)

 "ךעלעקיטש , ןייק ָאטינ .טיײהרַאוװמוא רעדָא -- טייהרַאװ עצנַאג יד רעדעווטנע

 וד ןטייט :טסייה ,ךעלקיטש ףיוא טײהרַאװ יד ןדיינשעצ ןוא ןלייטעצ ! םייהרַאװ

 .ףךעלקיטש ףיוא רעּפרעק ןקידעבעל ַא ןסיירעצ וצ יוװ יוזַא דָארג ,טײהרַאװ

 .(?טריצַאיַאּפ , ןופ)

 -סקלָאפ עלעקערב ַא רָאנ ןוא -- ּפמוז-ייטרַאּפ ןופ גרעב עצנַאג : םורַא ןוא םורַא

 .עבול

 .("םולח סרָאטקַאדער ַא , ןוֿפ)
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 לאל לי
 .האווצ יד : קיווייל .ה

 ,רעקיריל רעד -- טַאטשלעדע : ןיסעיל .א

 .געט ענעי ןיא : טָאלבנעזיױר .ח

 .(עמעָאּפ) ןגעקטנַא רימ וטסמוק טָא : ביל ינַאמ



 (*טיוט גינעק םוצ

 ,ןטָאש רעצרַאװש וד ,קעװַא ,קעװַא

 :דרעוװש ןייד ּפָא טלַאה ,טיוט-נינעק וד

 ,ןטַאט עלעבָאנ ליפ ,ליפ ךָאנ עז ךיא

 !דרעךפַאלקש רעזדנוא ףיוא רימ רַאּפ

 ןריבורּפ ליוו ךיא ,גנוי ךָאנ ןיב ךיא

 ;יינ סָאד ףיוא ןלעטש ךיז ףמַאק ןיא

 ןריקַאמַא ןטפערק עיינ טימ

 ! ײנַאריט ןוא טייקכעלשטנעממוא

 ,גינעק רעטלַאק ! ָא ,םיורט ךיא ביוא ןוא

 ; םיורט ןיימ ןקידנע רימ זָאל ,ַא

 ,קינייוו רעייז ךָאנ טבעלעג כָאה ךיא

 ..!םייהַא ןייג וצ טייצ ךָאנ בָאה ךיא

 -- ,לזדניא םעד ףיוא ןעמוק ךָאנ לעװ ךיא

 ,דליוו טינ ייז ,גינעק-טיוט ,טציא ךַאד
 ,לזדניּפ ןיימ טנַאה ןופ סױרַא סייר טינ
 ! דליב ןיימ ןקידנע רימ זָאל ןוא

 טּפירקסונַאמ רעד .טיוט ןייז רַאּפ געט יירד ןבירשעג .ע .ד טָאה דיל סָאד (5

 -ָאטקָא ןט17 םעד .ע .ד זיא ןברָאטשעג .1892 ,רעבָאטקָא רעט4 : טריטַאד ןעוועג זיא

 .(920 .ז ,רמרמ .ק ןופ "טַאטשלעדע דוד  ךוב סָאד ,עז) .רעב
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 םלוע תיב גניר-רעמעברַא רעד ףיוא רבק ס'טַאטשלעדע דוד ףיווא טנעמונָאמ-הבצמ רעד
 .ַאדַארַאלָאק ,רעוונעד ןיא





 קיווײל .ה

 ה אווצ יד

 קיוווול .ה

 ףיוא טכַאמעג טָאה סע סָאװ קורדנייא םעד ןסעגרַאפ טינ טנייה זיב ןָאק ךיא

 עיצולָאװער רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאי-הסיפת עניימ תעשב -- ,רימ
 ,טניירפ עטוג ָא; דיל-האווצ סטַאטשלעדע ןופ גנַאזעג סָאד ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא

 ."ןברַאטש לעוװ ךיא ןעוו

 רעבָא ,טלָאמעד טניז קעװַא ןיוש ןענייז ךרע ןַא רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ רעביא

 -שירפ רעלופ ןייז ןיא ןבילברַאפ זיא עמרוט ןיא ןעגניז ןפוא םענעי ןופ םעט םעד

 .ץרַאה ןיימ ןיא טייק

 עסיוועג ןופ טכיל םעניא ןעז ןבעל ענעגייא עצנַאג סָאד רשפא ןָאק ןעמ

 ענייד טײקילַארטש רענעגרָאברַאפ רעייז טימ טליהעגנייא ןבָאה סָאװ ,םינוגינ

 .טכענ ענייד ןוא געט

 רעביא ןעגנוזעג םיא טָאה יז סָאװ ,ןוגינ סעמַאמ ןייד סיוועג טרעהעג ייז וצ

 ןופ טייקרָאלק ןיא םיא טסקנעדעג וד זַא ןגָאז טינ טסנָאק וד שטָאכ .גיוו ןייד

 -רַאפ ןיא -- ריד ןיא ָאד זיא רע זַא ,רעכיז ףיוא ןגָאז רעבָא וטסנָאק -- ,ןורכז

 .ןייזטסואווַאברעטנוא ןייד ןיא--ןושל ןקיטנייה ףיוא טגָאז ןעמ יו רעדָא ,שינעגרָאב

 ןרָאי עשרעדניק ענייד ןיא טרעהעג טסָאה וד סָאװ ,ןוגינ רעד טרעהעג ייז וצ

 ןוא החנמ ןשיווצ טכַאנרַאפ תבש ,לטעטש:םייה ןיא זיולק רעשידיסח רעד ןיא

 .בירעמ

 יד ןיא ןעגנוזרַאפ ךיז טסָאה וד ןכלעוו טימ ,ןוגינ-ארמג רעד טרעהעג ייז וצ

 ,הבישי רעד ןיא טכענ-רמשמ עקידרעטניוו עגנַאל

 -רַאפ ערענָאיצולָאװער עלַאגעלמוא יד ףיוא ןוגינ-דלַאװ רעד טרעהעג ייז וצ

 םירוחב ,רעטעברַא עגנוי הנחמ רעצנַאג ַא טימ ןעמַאזוצ ,טסָאה וד סָאװ ,ןעגנולמַאז
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 ,רעדלעוו עטכידעג עפיט יד ןיא סקָאטימכָאנ עקידתבש ןיא ןעגנוזעג ,ךעלדיימ ןוא

 .לטעטש רעזדנוא טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ

 סערַאנ יד ףיוא קידנגיל ,ןעגנוזעג טסָאה וד סָאװ ,ןוגינ רעד -- םלוכ-לעו ןוא

 -רַאפ ,עטריטסערַא-שיטילָאּפ רעטרעדנוה ךָאנ טימ ןעמַאזצ סעמרוט עשירַאצ ןופ

 .עקידנעגניז רעבָא -- עטּפשמ

 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא רעדלעוו ענעפָא ןופ ןענייז רעדיל יד ןוא םינוגינ יד

 יד ןיא ,טרָאד ןוא ,תוסיפת יד ןופ ןרעמַאק ענעסָאלשרַאפ ,עטכַאמרַאפ יד ןיא

 -לעוו יד ןיא יװ ןפוא ןקיבלעז ןפיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז יז שטָאכ ,סעמרוט

 "נַא .טימעג ןייד ףיוא טקריוועג שרעדנַא ןוא ןעגנולקעג שרעדנַא ייז ןבָאה ,רעד

 ,רעקיד'הליפת ,רעפיט ,רעלופטפַאשקנעב ,רעלופרעצ לייוו --- שרעד

 -עגרעביא יד ,רעטצנעפ יד ןיא סעטַארג עלעקנוט יד ,סנטָאש-עמרוט יד

 ןרענָאיצולָאװער םעד ןבָאה ,סעטַארג יד ףיוא ןטנוװָא יד ןיא ןלַארטש-ןוז ענעּכָארב

 ןקיד'המשנ טימ ןסָאג;ג:עמַאזוצ םינוגינ ןוא רעדיל עלַאגעלמוא יד ןופ סָאטַאּפ

 ,רעיורט ןמיטניא ןופ טייקטרעטיילעג ןיא ךיז-ןזיילפיוא

 יד ןופ םי םענעצלַאזעג ןיא , רעדיל יד ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז טפָא רעייז

 טלקייק סע ואוו טרָאד, ,"ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ, ,"ןרערט עכעלשטנעמ

 ?ןברַאטש לעװ ךיא ןעװ ,טניירפ עטוג ָא? ,"אנעל יד ךיז

 .רעטפָא -- עטנָאמרעד יד רעבָא ,רעדיל ךָאנ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז סע

 ,?ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ָאק סטַאטשלעדע -- עלַא ייז ןופ רעטּפָא ןוא

 ,טייצ רענעי ןופ עטריטסערַא-שיטילָאּפ עלַא ןופ גנורַאפרעד יד זיא סָאד יצ

 ןיא ןעוועג ױזַא זיא סָאד יצ .גנורַאפרעד ןיימ ןופ לייצרעד ךיא .טינ ךיא סייוו

 "דנעצ טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,סעמרוט עשירַאצ עקידטלָאמעד עלַא

 .רעכיז ףיוא ןגָאז טינ ךיוא ךיא ןָאק ,עשיטילָאּפ רעטנזיוט רעקיל

 ןיא ןרָאי ערעגנעל ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ואוו ,סעמרוט יד ןיא

 .הימ ןיא ןבילבעג סע זיא ױזַא .ןעוועג ױזַא ָאי זיא -- רעװקסָאמ ןיא ןוא רעקסנימ

 ,טנייה זיב ןורכז ןיא טצירקעגנייא

 .--פיוא לי ךיא ןוא ,ןרָאי ענעי ןָא ,געט ענעי ןָא רָאנ ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו

 -עמרוט רעד ףיוא ןטנעמָאמ עשילרעטסיוא ענעי ןופ םעט ןלופ םעד רימ ןיא ןבעל

 ףיוא ךיילג טייג ,סעטַארג-ןביוש יד ףיוא דײשּפָא-ןוז ןקיטכַאנרַאפ ןרעטנוא ,ערַאנ

 םענופ רעטרעוו יד טכיול ַא ןביג סע ,דיל ס'טַאטשלעדע ןופ ןוגינ רעד רימ ןיא

 -ךעלרעייפ ,לגרָא-טנוװָא ןַא ןופ ךליהּפָא ןַא יו ךיז רעביא רעהרעד ךיא ןוא ,דיל

 ,טניירפ עטוג ַא :טגיװעגרעדנַאנַאפ-קיד'שפנה-תוכפתשה ,ןגױצעגרעדנַאנַאפ

 -- -- -- -- ןָאפ עטיור יד רבק ןיימ וצ טגָארט ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו

 רעקיד'רוּפיכ-םוי ןימ ַא ןיא טלַאשעגרעדנַאנַאפ -- ןברַאטש : טרָאװ סָאד

 ַא ןיא רעביא טייג גנולַאשרעדנַאנַאפ יד .םיערוכ וצ ןעינק ַא תעשב תוממורתה

 .ףור-טעבעג םעיינ ַא ןיא ,גנומעטָאפיוא רעיינ ַא ןיא ךָאנרעד ,עזױּפ-טייקליטש

 -נַאנַאפ יד ךיז געלפ ןרָאדירָאק עגנַאל יד ןופ ןטיפוס-עמרוט יד רעטנוא
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 .לגילפ ענעדייז עניד יװ ןגָארטרעדנַאנַאפ דיל-טַאטשלעדע םעד ןופ גנולַאשרעד

 רעדעי ךרוד ןעגנירדניירַא .רעמַאק וצ רעמַאק ןופ .עטַארג-ריט וצ עטַארג-ריט ןופ

 .םינּפ םייב ךיד ןרירנָא שממ ,ריד רעביא ךיז ןרעטַאלפעצ ,ענורַאּפש

 ןקיזָאד םעד ןיא ,טנייה זיב ָאד זיא סנױזַא סָאװ ןוא ,ןעוועג זיא סנױזַא סָאװ

 ענייד טליטשעג ,ריד ףיוא טקריוװעג קידנקיאורַאב-קידנלייה ױזַא טָאה סָאװ ,דיל

 ,ןעוועג זיא ,טפַאשקנעב יד ,יז ןעוו סעגר ןיא ,טפַאשקנעב ןייד טקיאורַאב ,ןוורענ

 רעטרעוו יד ךיד ןבָאה סָאװ טימ ?ןגָארטרַאפ םוצ טינ ,רעירפ ןטונימ טימ טָא

 ןביוש:עמרוט יד ףיוא ןלַארטש עטצעל יד ןעוו דארג ןעמונעגנייא דיל םענופ

 ןייז ןגעוו ,ןברַאטש ןגעוו ךָאד טדער דיל סָאד -- ? ןייגרַאפ ןטימ ךיז ןעלגנַאר

 ןברַאטש ןופ גנונַא יד ךָאד טלָאװ -- ,ןַאמסטעברַא ןופ טולב ןטימ טצירּפשַאב

 ןייד ןופ ךיד ןבייהפיוא ,ןרעדורפיוא ,ןגערפיוא רעמ ךָאנ ךיד ,טרעקרַאפ ,טפרַאדַאב

 טפערט סָאד יוװ ,לקניוו וצ לקניוו ןופ ןענַאּפשוצמורַא ןביירט ךיד ןעמענ ןוא ערַאנ

 --- .טײקמַאזנייא ןופ געט יד ךרוד

 םוצ ןייג ןקיניזטסואווַאב םענעפָא ןופ וויטָאמ רעד דָארג ןעוועג רעבָא זיא'ס

 ןופ טייקשידניק עקילייה סָאד :ןברַאטש םוצ ךיז ןטיירג ןקיאור ןופ ,ןברַאטש

 ןוא לופ רעבָא ,שטנעמ רעגנוי ַא רָאג ךָאנ -- ,טַאטשלעדע סָאװ ,טײקנפָא-יודיוו

 רערעביוז טימ ןוא םשה שודק ןרענָאיצולָאװער טימ רענעדאלעגנָא ןַא ןיוש לופ

 םעד ןופ תורוש יד ייז טימ טליפעגנָא טָאה --- ,שטנעמ ןקידנדייל םוצ טפַאשביל

 ,גנוקיאורַאב ַא יו טקריוועג טָאה סָאד דארג -- ,דיל ןקיזָאד

 .טנלע ןופ גנ;גזעג ןיא גנוזיילפיוא ,הליפת ,האווצ ,טעבעג --- דיל סָאד

 -סיירטפיוא-ףיט רעבָא ,ע'טושּפ ַאזַא ןָא טגָאלש הרוש עטשרע יד לייוו דארג

 טפור סָאד דָארג -- ,ןברַאטש םענעגייא םעד ןגעוו טניירפ וצ גנודנעוו עקידנעל

 רעסיז ךָאנ ,טייקליטש ךָאנ ןרעגַאב ריד ןיא ףיוא טקעװ ,המחנ ןופ ָאכע ןַא סױרַא

 טכיירטש ,טוג םיא טגניז ןעמ ביוא ,ןוגינ רעד ןעוו ךָאנ וצרעד .טייקידנגיוורַאפ

 -מוא ןופ ןָאט ַא טימ ןברדַא-ַא-ַאטש טרָאװ סָאד רעדנַאנַאפ טיצ ןוא רעטנוא

 ,טייקכעלדנע

 קידנדייל-ןייר ןייז ןוא דיל ַא סנייז ןעוו ,רעטכיד ַא רַאפ היכז עסיורג ַא זיא'ס

 ןופ ץרַאה ןכרוד ךרודַא טייג ,דיל םענופ טנורגרעטניה רעד זיא סָאװ ,ןבעל

 -געמ עקידנמולח-קידרעפָאה ןוא עקידנדייל-קידרעפָאה רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט

 -סייוו ןיא לטעטש ַא ןופ ,ןּפַאטע עלַא ךרוד ,סעמרוט עלַא ךרוד ייז טײלגַאב ,ןעשט

 ףיוא עטרוי ַא ץעגרע זיב --- ,ריביס ןטייוו ןיא טקנוּפדנע ןַא זיב ,ץעגרע דנַאלסור

 ,טלעוו רעטרעווילגרַאפ ,רעטיײנשרַאפיקיבייא ןַא

 -נַא ךס ַא ךָאנ ,רעדיל עשידיי עטנַאמרעד רעירפ יד ץוחַא ,ןעוועג ןענייז'ס

 -עג ןטייצ ענעי ןיא ןבָאה סעמרוט סָאװ ,רעדיל עשיניַארקוא ןוא עשיסור ערעד

 רעבָא ,טצירקעגנייא ףיט רימ ןיא ןבילבעג זיא ייז ןופ קורדנייא רעד ךיוא .ןעגנוז

 ,דיל-טַאטשלעדע סָאד יו ףיט ױזַא טינ ךָאד

 ,טיגרַאפ ןוז יד ,ףיוא טייג ןוז יד , טפָא רעייז ,לשמל ,ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 טיה ,רעהפיוא ןַא ןָא ,קידנעטש ,קידנעטש ;טכָאנ קיבייא זיא לעצ ןיימ ןיא רָאנ

 | -- == -- .טכַאװ רע ןוא רעסילש רעד
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 טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,*יַאשולס , :דיל עשיסור סָאד ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 זיא ,ןסיועג סרעקנעה םעד יװ ,טַאררַאפ יו :רעטרעװ ערעטיב-ףרַאש יד

 "== -- טכַאנ עקיטסבראה יד רעטצניפ

 ,ןטייק ןיא רעלדָא ןַא ןגעוו דיל שיסור ַא ,טפָא טינ שטָאכ ,ןעגנוזעג טָאה ןעמ

 :תורוש יד טימ ןָא ךיז טבייה סָאװ

 ,ןטלַא ןַא לגרעב ַא ףיוא,

 ,טיירב ןוא סיורג ּפעטס ַא ןיא

 רעלדָא רעמַאזנייא ןַא

 *-- -- טײק ַא ףיױא טדימשעג טייטש

 טינ ,ןרעמַאק יד ןיא קורדנייא ןרעדנוזַאב ַא טכַאמעג טָאה דיל עקיזָאד סָאד

 -וצ-טוג ןטימ רָאנ ,ךַאװש ץנַאג שירעטכיד ןענייז סָאװ ,רעטרעוו יד טימ יו;

 .ןוגינ ןטסי;ּפעג

 זיא דיל םעד ןופ ןוגינ רעד רעבָא ,ןגנמ-לעב ַא ןייז וצ ןופ טייוו ןיב ךיא

 ןעוו ,טפָא ץנַאג ןוא ,גָאט וצ טנייה זיב טצירקעגנייא רימ ןיא ןבילברַאפ ךיוא

 ,ליטש רעד ןיא ךיז רַאפ םיא ךיא גניז ,טינ טרעה רענייק

 עלַא ןגָארט ייז שטָאכ ,ןעגנַאזעג עטנכערעגסיוא עלַא יד ןופ רעבָא סנייק

 ףיט ַאזַא סיױרַא טינ רימ ןיא ןפור ,ןעגנובעלרעביא עקידנעײגרַאפ-טינ ךיז טימ

 סָאד יוװ ,דנַאל-םולח ןקידנטרַאװ:קיטכרָאפ ןימ ַא וצ רעקקירוצ ןלענָאיצַאמע

 ,ןטַאטשלעדע ןופ דיל-האווצ

 לעוו ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ָאש :ךיז רַאפ ןעגניז ןוא ןגָאז םענ'כ ןעוו

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד רענעברָאטשרַאפ גנוי רעייז רעד יוװ ,ךיא ליפ -- *ןברַאטש

 טנפע ןוא טמוק ,קירוצ רָאי קיצכעז עצנַאג טימ דרע רעזדנוא ןופ ןָאטעגּפָא

 ,דנַאל-םולח ןקיטכרָאפ םעד ןיא ןיירַא יירפ טריפ סָאװ רעיוט םעד ףיוא רעדיוװ

 רעקסנימ ןיא גנוטכירניה-הילת ַא ןופ טכַאנ ַא סרעדנוזַאב קנעדעג ךיא

 סָאד רעמַאק ןיימ וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה טכַאנ רעד טָא ןיא ןעוו ,1909 ןיא עמרוט

 -ּפָא סע טָאה טכַאנ רענעי ןיא ,דיל-טַאטשלעדע עטרעהעג ןיוש לָאמ רועיש ַא ןָא

 םוצ טרעהרעד דיל סָאד טלָאוװכ יו ,גנוקעלּפטנַא ןַא יו רימ ןיא טכליהעג

 ,לָאמ ןטשרע

 ,רענייז רבח ַא רָאנ ,רעטריפעג-הילתדוצ רעד טינ דיל סָאד טָאה ןעגנוזעג

 גנַאזעג-טכַאנ ןייז טימ ,רעמַאק-לצנייא ןייז ןיא לטעב ןייז ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ

 געוו ןטצעל ןייז ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןטּפשמירַאפ-טיוט ןטימ טנגעזעג ךיז רע טָאה

 .רעיוט-הילת םוצ ףיוה-עמרוט ןטכַאװַאב-רעטילימ ןכרוד

 עטדײשעגּפָא רעקילדנעצ יד ןיא ,עלַא רימ ןוא ,ןפָאלשעג טינ טָאה רבח רעד

 ןוא דחּפ-טכַאנ םעד טימ טמעטָאעג עלַא ןבָאה רימ .ןפָאלשעג טינ ןבָאה ,ןרעמַאק

 רימ זַא טכודעג זדנוא ךיז טָאה סע :ן'טּפשמ'רַאפ םעד ןופ םעטָא םעד טימ ---

 ענייז --- ,ץרַאה ןייז ןופ לּפַאצ ןדעי ,םעטָא ןייז ןופ גנורירביוו עדעי רָאלק ןרעה

 ,ּפעלק עטצעל ,עטצעל

 ,ןעניגַאב רַאפ יו טעמכ ןעוועג ןיוש זיא'ס



 77 האווצ ןייז

 -רעבא ןַא --- ,טנייה זיב ןָא ןטייצ עטלַא ןופ ,םינוילת יד ,ייז ןבָאה עדָאמ ַא

 -ַאב רַאפ רוּפש ַא ,טכַאנ רעד ןופ ףוס םייב תוילת ןריפכרוד וצ --- ,ַאזַא ןביולג
 ,גָאט ףיוא ןעירַאש וצ זיולב ןָא טבייה סע ןעוו ,ןעניג

 יד ןבָאה אקווד ןפרַאד ייז סָאװרַאפ ייז סייוו רָאי-ץרַאװש רעשינוילת רעד
 ? בייהנָא סגָאט םעד ,טײקיטכַאנ-ףוס

 -עגכרוד ןיוש ןבָאה ,ןטייק טימ טדימשעג ,סיפ סניטּפשמ'רַאפ םעד ןעוו
 ןעוועג זיא'ס ואוו ,רעיוט ןיא ןײרַא ןיוש זיא רע ןוא ףיוה-עמרוט םעד טנַאּפש
 טָאה גנולעטשרָאפ ןייז ןיא זדנוא ןופ רעדעי ןעוו ;םיא רַאפ הילת יד טיירגעגוצ
 רבח רעטנעָאנ רעד טָאה טונימ רענעי ןיא ;רָאפ סע טמוק טָא זַא ,ןעזעג רָאלק

 ,לרוג רעבלעז רעד ןענַאטשעגרָאפ ךיוא זיא'ס ןעמעוו ,םענעגנַאהעגפיוא םעד ןופ

 -- -- -- ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו דניירפ עטוג ַא :רעמַאק ןייז ןיא ןעגניז ןע .ו.עג

 שינעפיט רעד ןופ יוװ ,קידנפושיכרַאפ ,ןיד ,ליטש ןעוועג זיא גנַאזעג סָאד
 .ןעמוקעג טלעוו קע ןופ שינעטייוו ןוא

 -יורטש ןיא ןבָארגעגנייא םינּפ ןטימ רעגעלעג-ערַאנ ןיימ ףיוא ןגעלעג ןיב'כ

 א טימ ךיא לע רעמָאט טַאהעג ארומ ,ןָאט וצ ךיז ריר ַא טַאהעג ארומ ,ןשיק

 ןָא טליפ סָאװ ,גנַאזעג ןכעלנייועגמוא םעד ןיא ןרעטשעצ סעּפע ריר ןטסדנימ

 עגר רעד ןיא ,סמעטָא עסייה עקידנרעטַאלפ טימ עמרוט רעד ןופ ללח ןצנַאג םעד

 ,ריד ןיא ּפָא טעמכ ךיז טקַאה םעטָא רענעגייא ןייד ןעוו
 סָאד ןיוש זיא ,ףױרַא םינּפ ןטימ טיירדעגרעביא ךָאנרעד ךיז בָאה ךיא ןעוו

 -ַאלפ סָאד רעבָא ,ןרָאװעג טליטשעגנייא ,טלעװ קע ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,לוק

 ,סענורטס עפייטש ףיוא יװ ,ךיז ןבָאה ןעלקניוו עלַא ןיא ,ןטלַאהעגנָא טָאה ןרעט

 ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ָא :ןטעבעג ךיז קיטכרָאפ ןוא ליטש ,רענעק טלּפַאצעג
 = == ן--ב--ר--ַא--ַא--ַאטש לעוװ

6 
 כא +

 רעטכיד ַא זַא ,ןעוועג גונעג זיא ,לייצרעד ךיא עכלעוו ןגעוו ,געט ענעי ןיא

 ןרירנָא זרעפ ןייא טימ ,טרָאװ ןייא טימ וליפא לָאז ץרַאה טרעטיילעג ןוא ןייר ַא טימ

 ץרַאה סָאד : ןטייצ ענעי ןיא --- םורַא ןייז ןופ ץרַאה עטרעטיילעג ןוא ענייר סָאד

 זַא -- ,טנעגילעטניא ןשידיי ,רעטעברַא ןשידיי ןקידנדייל ןטכַאוװעגפיוא םעד ןופ

 -יירפ ןיא הנומא ןופ רעייפ ַא ,רעייפ רערעטיול ַא ןָאט לעה ַא לָאז רירנָא םעד ןופ

 ןָא רדס ַא ןיא ,טלעוו רעד ןופ רדס ןרעביוז םעיינ ַא ןיא ,גנואיירפַאב ןיא ,טייה

 -קיד ןָא ,רעריפ-טכַאמ ןָא ,תוילת ןָא ,סעמרוט ןָא ,רעשרעה ןָא ,רעפַאלקשרַאפ

 .רעטעגּפָא-ײטרַאּפ ןָא ,סרָאטַאט

 ס'טָאטשלעדע טָאה ,קירוצ רָאי קיצכעז ,קיצפופ טימ ןופ געט ענעי ןיא ,ָאי

 ַא .טײהשטנעמ רעכעלטעג ַא ףיוא ןעגנונעפָאה עלַא טימ ןעגנולקעגּפָא דיל

 -ַאטקיד ,ענָאיזַאק ןיא ןעקנורטרעד טינ ןרעוו ןדייל סדיחי םעד ואוו ,טייהשטנעמ

 ףיוא ןעייג ןדייל סדיחי ןדעי ואוו רָאנ ,סעיצקַארטסבַא עטרימרָאפינוא ,עשירָאט

 .ןעמַאזוצ ןשטנעמ עלַא ןופ ןדייל עטקעריד יד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו טכיל ַאזַא ןיא
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 לַאװק רעד ןעוועג זיא סָאד .םזינַאמוה רעפיט ,רערעטיול רעד ןעוועג זיא סָאד

 םוצ ןמיה ַא סיואכרוד ךות ןיא ןעוועג זיא דיל ןייז .דיל ס'טַאטשלעדע ןופ

 ,םזינַאמוה

 טרעדיילשעצ ןוא טכעוושרַאפ םזינַאמוה ףירגַאב רעצנַאג רעד טגיל טנייה

 טנעה יד ךרוד טקיטו?בעצ ןוא טצנע..טרָאפ -- וצרעד .לברעש ןכָארבעצ ַא יו

 .גנוכעוושרַאפ-שטנעמ ןיא טרעגלַאוװעג ןיילַא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 יד טַאהעג טַאטשלעדע טָאה ,קירוצ רָאי קיצכעז טימ ,רעבָא געט ענעי ןיא

 : ןעגנוזעג ןבָאה ןשטנעמ ןעוו זַא ,ןשטניוװ ךיז ןָאק טעָאּפ ַא סָאװ ,היכז עטסערג

 ,ןטַאטשלעדע ךיוד ,םיא ךרוד ייז ןבָאה -- ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ָא

 .ןבעל םוצ גנַאזעג עטסנעש סָאד ןעגנוזעג

 עקיטנייה עלַא ףיוא טקוקעג טינ .קידנעטש ןייטשייב םיא טעוװ היכז יד

 טעװ ,טלעוו רעד ןיא ןכָארבניײא ןוא תוחיצר עקיטנייה עלַא ףיוא ,סעפָארטסַאטַאק

 .תורודל היכז ַא ןייז םיא סע

ִ* 
* * 

 ןיא ןיב ךיא סָאװ טקוקעג טינ ,געוו ןרעסיוא ןייז טינ לעוו'כ זַא טכַארט ךיא

 קיצפופ טינ רועיש טימ ןופ ןעגנובעלרעביא ןופ קורדנייא ןרעטנוא טנעמָאמ םעד

 עכעלנעזרעּפ ַא רעטרעוו עכעלטע טימ ךיז רַאפ ןשירפּפָא לעװ ךיא ביוא ,קירוצ רָאי

 ַא טָאה סָאװ ,גנואיצַאב ַא -- .טלַאטשעג-טַאטשלעדע רעד וצ עניימ גנואיצַאב

 ןיא טכַארברַאפ רָאי עכעלטע בָאה ךיא ןעוו ,טייצ רעקידרעטעּפש ַא וצ תוכייש

 ואו ,רעונעד רעבלעז רעד .םוירָאטינַאס-קאוויּפס ןיא ,ָאדַארָאלַאק ,רעוונעד
 ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד טכַארברַאפ טָאה ,זָאלוקרעבוט ףיוא קנַארק ,טַאטשלעדע

 ןוא סקעז ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג ,1892 ,רעבָאטקָא ,זיא רע ואוו ןוא ,ןבעל

 ,רָאי קיצנַאװצ

 סע ואוו ,םלוע-תיב רעד ךיז טניפעג םוירָאטינַאס קַאװיּפס ןופ טייוו טינ

 ףיוא .זָאלוקרעבוט ןופ תונברק יד תובצמ רעטנוא ןעייר ןיא טגיילעגסיוא ןעור

 -רַאמ ַא טייטש רבק ןייז רעביא .טַאטשלעדע דוד ךיוא טגיל םלוע-תיב םעד-טָא

 עטוג ָא; :דיל-האווצ ןייז טצירקעגסיוא זיא ןייטש-הבצמ ןפיוא ,ןײטש-רָאמ

 ,טסקעט ןלופ ןיא טצירקעגסיוא ."ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו דניירפ

 ַא ףיוא קידנגיל ,1910 יצ ,1906 רָאי ןיא ןטכיר טנָאקעג ךיז טָאה רעוו

 סָאד סעטַארג-רעמַאק יד ךרוד קידנרעה ,עװקסָאמ ןיא יצ ,קסנימ ןיא ערַאנ-הסיפת

 רעקילדנעצ טימ זַא ,ןטכיר טנָאקעג ךיז טָאה רעו --- ,דיל-האווצ ןייז ןופ ןרעטַאלפ

 רעד טימ ןָאק ןעמ ןענַאװ ןופ ,ץַאלּפ ַא ןיא ןעניפעג ךיז וטסעװ רעטעּפש ןרָאי

 ,דיל ןטצירקעגסיוא ןטימ ןייטש םוצ ןעגנַאלרעד טנַאה

 ןענַאטשעג ןוא םלוע-תיב םוצ קעװַא םוירָאטינַאס ןופ ךיא ןיב לָאמנייא טינ

 .ןַאמוינ ןתנ ןופ הבצמ יד ךיוא טייטש ייברעד טייוו טינ .הבצמ ס'טַאטשלעדע ייב

 ייר רעבלעז רעד ןיא .?םוירָאטינַאס-רעוונעד ןופ עדַאלַאב , ןיימ ןופ דלעה םעד

 סָאװ ,רעדורב סעזמָאב רעטכיד רעזדנוא ןופ רבק ןרעביא הבצמ יד ךיוא טייטש
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 רעקיבלעז רעד ןעגנַאהעג זיא ןדייב רעביא .רבח רעטנעָאנ ַא טנַאמוינ ןעוועג זיא

 טלעוו רעד ןופ קעװַא ,טַאטשלעדע יו ,ייז ןענייז עדייב ןוא ,ס'טַאטשלעדע לרוג

 סעשירעטכיד סעּפע ןעוועג ךיוא זיא ןדייב ןיא .ןבעל רעייז ןופ ןרָאי עגנוי יד ןיא

 ןגעו עדַאלַאב ןיימ ןיא קידנלייצרעד .ןטַאטשלעדע טימ תוכייש רעפיט ןיא --

 דוד ןופ טסייג ןטרעטיילעג םעד ףליה וצ ןפורעג ךיא בָאה ,ןײגקעװַא סנַאמוינ

 םעניא טינ ,ףליה וצ ןעמוקעג ןדייב זיא רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןוא ,טַאטשלעדע

 ,טיוט רעייז ןכַאמ קילײה ןופ ןיז םעניא רָאנ ,ןבעל רעייז ןכַאמ רעגנעל ןופ ןיז

 ןרעיילש עיולב טימ ןגיוצעגרעביא ןעייטש גרעב"יקַאר רערעוונעד עטנעָאנ יד

 ךיוה ךיז טבייה תובצמ עלַא רעביא ןופ .םלוע-תיב םעד רעביא יירטעג ןכַאװ ןוא

 עטוג ָא" :הליפת-דיל ,טעבעג-דיל ןקיטכרָאפ םעד טימ ןײטש-רָאמרַאמ רעד

 7, . . ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו דניירפ

 "רעד רעזעיגילער רעד טימ טנייה ךיוא ךייא ףיוא טקריװ דיל עצנַאג סָאד

 ץלַא ןופ רעמ רעבָא .תוטשּפ םשה-שודק רעד טימ ,רעטרעוװ יד ןופ טייקנביוה

 ,דניירפ עטוג יד וצ השקביגנודנעוו ריא טימ הרוש עטשרע יד ךייא ףיוא טקריוו

 ,טנייה ייז ןופ לייט רעסיורג ַא יװ ,ןעוועג טינ ןענייז ,דניירפ עטוג יד ,ייז ןעוו

 ןיא טצעזעג טינ ןבָאה ,ערעדנַא יד ענייא רערידיווקיל ןייק ןוא רעטכינרַאפ ןייק

 רָאנ ,ערעדנַא יד ענייא תוילת וצ טּפעלשעג טינ ןוא ערעדנַא יד ענייא סעמרוט

 .רעדירב עטנעָאנ ,דניירפ עטוג ע'תמא ןעוועג עקַאט ןענייז
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 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד

 לַאנרושז ןוֿפ רָאטקַאדער רעקירָאיגנַאל ,טסיצילבוּפ ,רעטכיד (1988--1872) .ןיסעיל ,א

 שודיק ןופ וויטָאמ רעד ןָא ףרַאש ךיז טעז רעדיל ענייז ןשיווצ ."טפנוקוצ יד ,

 טגגוו ןייז ןיא טָאה ןיסעיל .א .(טַאטשלעדע דוד ןגעוו לקיטרַא ןייז עז) .םשה

 רעגנוי, רעד ,"ןוֿפצ ןטייוו ןפיוא, : רעדיל ערעגָאיצולָאװער יד ןבירשעגנָא

 עטשרע,) "דנוב, ןגעוו רעדיל : רעטעּפש ."טולב-רעריטרַאמ , ,"רעכערברַאפ

 .ערעדנַא ןוא ,"טרעקעל שריה, (ץושטסבלעז ןגעוו רעדנל) "דימש רעד , ,(טירט

 -ָאיצולָאװער ןוא רעטכיד-סקלָאפ רעשיסור (1877--1891) --- ןוָאסַארקעינ יַאלָאקינ

 רעשיסור רעד ןיא ןגָארטעגניירַא טָאה ."סעקינדָארַאנ, יד ןופ ,טעָאּפ רערענ

 ןוֿפ דיל סָאד ןוא רעצ ןופ דיל סָאד ; תוירחא רעלַאיצָאס ןופ גנונָאמ יד עיזעָאּפ

 ,טפַאשרעריטרַאמ וצ טֿפור .ןיילַא ךיז וצ רסומ ןופ רעדיל עקידנריר טָאה .ןרָאצ

 ךיז ןבָאה רעדיל ענייז .תמא ןרַאפ ןוא קלָאפ ןרַאפ ןייז בירקמ ןענעק וצ ךיז

 טָאה ווָאסַארקעינ .טרעדנוחרָאי םענעגנַאגרַאֿפ ןופ ןרָאי 40 יד ןיא םרעהעג ןיוש

 עשיאערבעה ןוא עשידיי ענרעדָאמ עטשרע יד ףיוא העּפשה ןַא טַאהעג לפייווצ ןָא

 .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןוֿפ טפלעה רעטייווצ רעד ןופ ,רעטכיד

 עגייז ןיא ןבירשעג טָאה .רעלייצרעד ,רעקיריל (1983--1878) -- ןעזַײר םהרבא
 "ףמַאק ןיא , דיל ס'טַאטשלעדע קרַאטש יוװ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע , תונורכז

 ןופ ביוהנָא ןיא טקריוועג םיא ףיוא טָאה ("ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ ,)

 .(ןַאדשַאק .ש .ח ןופ לקיטרַא ָאד עז) .טרעדנוהרָאי ןקירָאּפ ןופ ןרָאי רע-90 יד

 םעד טצעזעגרָאפ ןפוא ןשיריל-לַאוצַאס םענעגייא ןייז ףיוא טָאה ןיילַא ןעזייר .א

 ,"טנַאװ יד :  יו ,רעדיל עניוזַא ןיא עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא וויטָאמ ןלַאיצַאס

 סע טייוו יוװ ןייז לָאז , ןוא ,"ּפַאלק לרעמעה ,לרעמעה ,א, ,"ןקָאלג-ןכריק יד,

 ןוא ?ןטניוו עזייב טעילוה ,טעילוה, ,/טכַא עבלַאז דניזעג , ַא ,/טייצ יד זיא

 .ערעדנַא לופ

 זיא ןוא שיסור ףיוא ןבירשעג טָאה .רעקיריטַאס ,רעקיריל (1916--1860) גורפ ,ש

 טָאה .טסינויצ ןוא ליכשמ .שידיי וצ רעבירַא ןרָאי רע-80 יד ןוֿפ ףוס םוצ

 גורפ .וויטָאמ ןלַאנָאיצַאנ-שיריל םעד עיזעַאּפ רעשידיי רעד ןיא ןגָארטעגניירַא

 ןוא עשיסור ענייז טימ יאס -- טַאטשלעדע דוד ףיוא העּפשה עקרַאטש טַאהעג טָאה

 -ָאס םוצ ןגָארטעגייב ךיוא טָאה ןיילַא גורפ .ש .רעדיל עשידיי ענייז טימ יאס

 ןוא "טצברַא רָצֹד וצ ביול א; יוװ ,רעדיל עניוזַא טימ זדנוא ייב וויטָאמ ןלַאיצ

 .קרעוו עטלמַאזעג ענייז ןופ דנַאב ןטשרע ןיא ךיז טניפעג) ."ןָאפ (ףטיור) יד

 .(קרָאי וינ ,0



 גורפ .ט
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 ןיסעיל .א

 ס'װָאסַארקענ ןופ לייט ַא גנוצעזרעביא רעיירפ ַא ןיא רעביא ָאד ןביג רימ
 עכלעוו ,ןזרעפ עקידנריר יד טָא ."םינ דַאנ ָאנמוזעב קַאט יַאדיר עינ, טכידעג
 ןעקנעד רימ ןעוו ,ןיז ןפיוא זדנוא ןעמוק ,טײהרַאװ רעקירעיורט ַאזַא טימ ןעמעטָא

 רעקיריל רעד -- טַאטשלעדע

 רעטיב ױזַא םיא ךָאנ רעמָאי טינ

 ....ייוו ןוא טייהניימעג ןופ טלעוו ןיא

 ןברַאטש וצ רעגנוי ַא לָאמטפָא זיא'ס

 ! ױזַא ךעלקערש טינ ןוא םוד טינ

 ,ןטָאש ןייק ,קעלפ-דנַאש ןייק ךָאנ טָאה סע

 -- -- ץנַאלג ןייז טלקנוטרַאפ טינ לייוורעד

 ןעמָאנ ןייז רַאפ ביול ןוא ךיז קוב ָאט

 !ץנַארק ַא רבק ןייז ףיוא גָארט ןוא

 : סואימ טינ ןקוב ךיז זיא םיא רַאפ
 ןיילק יו ,זיא טקנערשַאב יוװ ,טניירפ ןיימ

 ,ןענָאזרעּפ עכלעזַא ןופ לָאצ יד

 ! ןייפ ןוא לדייא ױזַא ץרַאה ַא

 : סואימ טינ ןקוב ךיז זיא םיא רַאפ

 ריד ןיוש זיא לָאמ ליפ ,ךיז ןָאמרעד

 ןרָאװעג ,עסיורג רַאפ ,ןעמענ רַאפ

 ! רעיש ןָא ךעלצרעמש ןוא קיסָארדרַאפ

 ,ןרַאנ טינ ןיוש םיא ןיא ךיז טסעװ וד

 ; םור ןייז זיא טסעפ ןוא טרעכיזרַאפ

 ,ןעגנירד טינ עטָאלב ןייק טעוװ בורג ןיא

 ,..םוטש םיא רַאפ טגייווש יז ,טייהזייב יד

 ,טַאטשלעדע דוד ןגפוו

 ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד סרעדנוזַאב ,רוטַארעטיל עשידיי יד

 -טפָא טרעוו סע עכלעוו רַאפ ,ןעמענ טימ ךייר גונעג ןיוש יז זיא ,זיא יז םערָא יו

 ץלָאטש טימ ןוא דיירפ טימ ןוא ."רועיש ןָא ךעלצרעמש ןוא קיסָארדרַאפ, לָאמ

 ןקוב ךיז זיא סע, ןכלעוו רַאפ ,טַאטשלעדע דוד ןופ דליב ןפיוא ּפָא ךיז רימ ןלעטש
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 "רעטעברַא םעד ןופ דליב םענייר-לָאטשירק ,ןלעדייא:ךיוה ןפיוא --- "סואימ טינ

 יד ןיא ןעגנורענירעד עטסכעלביל יד טימ םויה דע ךָאנ טלַארטש סָאװ ,רעטכיד

 | ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ ענייז עלַא ןופ רעצרעה

 ױזַא םיא טלָאװ טיוט רעד ןעוו ןוא .טינ ךיז ןטייב ס'טַאטשלעדע עכלעזַא

 רעבלעז רעד ןבילבעג ץלַא ךָאנ רע טלָאװ ,ןסירעגקעװַא טינ זדנוא ןופ קיטייצירפ

 עכלעזַא .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ רעטכיד רעיירט ,רעכעלרע ,רעטוג

 יירט וצ ,ךעלרע וצ ,טוג וצ ןענייז יז ,ןבעל טינ גנַאל רעב ןענעק סטַאטשלעדע

 ןטלַאק ןופ םעטָא ןרעטנוא ןעמולב עטרַאצ יד יו ױזַא .טלעוו רעזייב רעזדנוא רַאפ

 ץלַא ,רעלעדייא ץלַא .ןברַאטשּפָא ןוא ןקלעוורַאפ לענש ייז ןזומ ,טניוו-טסברעה

 .עקימורַא יד ןופ תונורכז יד ןיא ףיוא ןעילב ןוא רעדנַאנַאפ ךיז ייז ןזָאל רענעש

 רעבָא טבעל ןעקנעדנָא רעקיטכיל ןייז .טיוט זיא טַאטשלעדע זַא ,ןרָאי ןיוש

 "עג טָאה רע עכלעוו רַאפ ,רעירַאטעלָארּפ עשידיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא קיליײה

 ,טוג -- ןעגנוזעג טָאה רע יו ,טבעלעג טָאה רע ןוא .טנַאה ןיא עריל ןייז טימ טבעל

 .ןײרַא טיוט ןיא זיב יירט ,ךעלרע

 צ+

 *א יא

 עטסירפ ריא טבעלעגרעביא טָאה עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד

 ןופ רענייא .ןענישרעד זיא טַאטשלעדע דוד ןעוו ,ןגרָאמ ריא ,גנילירפ ריא ,טנגוי

 רע טָאה ןברַאפ עמירַאװ ,עטרַאצ טימ ןוא ,ןעוועג רע זיא ןלַארטש עטשרע יד

 | .ןטכױלַאב ךיז םורַא ץלַא

 .רעטייוו ןעגנַאגעגקעװַא זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד

 .טיוט ןעוועג ןיוש זיא רע .ןעגנַאגעג טינ ריא טימ רעבָא ןיוש זיא טַאטשלעדע

 ,גָאט ןקיטציא םעד ןופ טכיל ןיא קרעװ סטַאטשלעדע ןטכַארטַאב רימ ןעוו ןוא

 ץרַאה רעזדנוא רעמיא ךָאנ טגנַאפ ןַאד ,גָאט ןטערַאמכרַאפ ַא ,םענשוד ַא לָאמטּפָא

 םעד ןופ טייקשירפ יד ,לַארטש-ןגרָאמ ןטשרע םעד ןופ רעביוצ רעסַאלב רעד

 ,טנגוי רעטסירפ רעד ןופ תומימת יד ,גנילירפ ןופ זָאלב ןטשרע

 -טנגוי םעד ןפיירגַאב רעווש ןענעק ,רוד ןקיטציא ןופ ןטַארעטיל יד ,רימ

 -ָאיצולָאװער רעד ןכלעוו ןיא ,טַאטשלעדע יו רעביירש ַאזַא ןופ םזַאיזוטנע ןכעל

 ןעוועג רעבָא זיא סָאד .רעטכיד םעד ןענע'פרשיוצסיוא טכוזעג לַאטורב טָאה רענ

 .רעטכיד ַא רַאפ זניצ רערעווש ַא רעייז ןוא ,טייצ רעד וצ זניצ ַא

 רעזירַאּפ עטצעל יד ןושל-סקלָאפ רעזדנוא ןיא ןעגנערבניירַא ןליוו סָאװ ,רימ

 טינ ךיז לָאז רעטכיד ַא זַא ,ןלעטשרָאפ םיוק ךיז ןענעק ,ןעמרָאפ-טסנוק ןופ עדָאמ

 ןופ ןלעגער עטסרַאטנעמעלע יד ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא טייצ סָאװטע שטָאכ ןעמענ

 םעד ןוא ןח םעד ןטַאטשלעדע ייב רעבָא טָאה טײקיסעלכַאנ יד טָא .טסנוק-טכיד

 ,דניק-רוטַאנ ַא ןופ דלושמוא רעד ןופ ץייר

 ,רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ רעדיל ענייז ףיוא טקוקעג טָאה טַאטשלעדע

 רעבָא טגיל סעיצַאמַאלקָארּפ יד טָא ףיוא .ןזרעפ ןיא סעיצַאמַאלקָארּפ ףיוא יו

 טלעפ ענייז רעדיל עטסרעמ יד ןיא ביוא ןוא .רעקיריל ץ'תמא ןַא ןופ לגיז רעד



 האווצ ןייז
85 

 שינָאמרַאה ןוא קנַאלש ייז ןיא רַאפרעד רעבָא טגָאלש ,םטיר רעכעלנייוועג רעד

 ,המשנ רעד ןופ םטיר רעד

 ,רוטַארעטיל ןיא תולעמ עטסקיטכיוװ יד ןופ ענייא זיא סָאד --- טייקיטכירפיוא

 ןטסקיטכיװמַא זיא סָאד ןוא .עזָארּפ ןיא יו ױזַא ,עיזעָאּפ ןיא ,ןבעל ןיא יװ ױזַא

 רעשידיי רעטסקיטכירפיוא רעד ןעוועג זיא טַאטשלעדע ןוא .קיריל רעד ןיא

 -עטכָאלפעג-ןייש םעד ,סָאטַאּפ ןשלַאפ םעד ןופ טסואוועג טינ טָאה רע .רעטכיד

 ןטשרמולכ םעד קיד'תונמחר ןָא ױזַא טרַאנ סָאװ ,ןקידנעגנילק-ךיוה םעד ,םענ

 עכעלרע ןעוועג ןענייז ס'טַאטשלעדע רעדיל עטסרעמ יד .עיזעָאּפ ףיוא ןיבמ

 ןַאד ,סָאטַאּפ זיב ןביוהרעד ךיז טגעלפ רע ןעוו ןוא .ץרַאה ןכעלרע ןייז ןופ רעדניק

 ,טליפעג ףיט ןוא קיטכיר טָאה טַאטשלעדע .רעטליפעגכרוד-ףיט ַא ןעוועג סע זיא

 | : ןבירשעג טָאה רע ןעוו

 לגעז ןטיור ןייד ,קלָאפ ,ָא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא

 ! טולב סנצרַאה ןיימ טימ רעטיור ןכַאמ ךָאנ

 ןצוועג זיא סָאד --- "טייהיירפ ןגעוו ןרערט יד ןוא לַאעדיא ןגעוו קיטייװ, רעד

 -קריוו טָאה טַאטשלעדע ןוא .עריל ס'טַאטשלעדע ןופ עידָאלעמ עטסקידנריר יד
 -רַאפ ןרערט יד טָא ךעלקריוו טָאה רע ,ןגָארטעג ןצרַאה ןיא קיטייוו םעד טָא ךעל
 קיטייו ןייז טָאה רע רעכלעוו ךרוד ,רעדעפ ןייז ןטלַאהעג רע טָאה קיליײה ןוא ,ןסָאג

 'ענייז טָאה רע רעכלעוו ךרוד ,טגײלעגפיורַא ריּפַאּפ ןפיוא ץרַאה ןייז ןופ טולב ןטימ

 סע ןוא .,טלדנַאװרַאפ רעדיל-ספמַאק ערעטנומ ןיא ןרערט עמַאזנייא ,עליטש

 ךיא טדָאװ סעדעי ,תמא רעטיול רעבָא ,שיאַאזָארּפ זייוורעטרע ,וויאַאנ טגנילק
 ךיא המדקה ןימ ַא סלַא טלעטשעגקעװַא זיא סָאװ ,"רעדעפ ןיימ וצ , טכידעג ןייז

 : ןפָארטס עכילטע ןעגנערב רימ .רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז רעטצעל רעד

 ,רעייט רָאנ זיא טלעג סָאד רעכלעוו ייב ,טלעוו יד

 -- ןרָארפרַאפ ,זָאלטסיײג ,קיטכיזטסבלעז

 ,רעייפ ןקיליײה םעד ןפיירגַאב יז ןָאק יו

 ?ןרָאבעג רעדיל ענייד טָאה סָאװ

 טרעטיברַאפ ץרַאה ןייז סָאװ ,רעמיורט ַא

 ,סַאג ןיא םולב ענעטָארטעצ ַא

 -- טרעטיצרַאפ רע טרעוו ,רעלטעב ַא רע טעז

 ,סַאלב םיא טכַאמ דניק זָאלמייה ַא

 ,רעביוצ ןקיליײה ןייד ןָא טבעלעג ךיא טלָאװ יו

 ? טניירפ רעקיצנייא ןיימ ,רעדעפ ןיימ

 ,רעביור ןוא רעדרעמ יד טקרַאמדנַארבעג ךיא טלָאװ יו

 ? טנייפ ערעטיב סטייהיירפ רעד

 ,רעטנומ ךיא ןיב ריד טימ ,ץלָאטש ךיא ןיב ריד טימ

 ; טסייל ןוא טעברַא ךיא זַא ,ליפ ךיא
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 ,רעטנורַא ןטייק ענרעזייא יד ןלַאפ סע

 !טסייג ןיימ סנקלָאװ יד וצ טגייטש סע

 ,טפיג ןוא לַאג טימ לופ רעבָא טרעוו טַאטשלעדע רעלעדייא ,רעטוג רעד ןוא

 -עפ רעייז טימ ןרעכַאמ-רעכַאש סָאװ ,רעביירש ענעקנוזעג יד ןגעוו טדער רע ןעוו

 עכלעזַא ןייא טלייט ןוא ,עמעט רעד טָא וצ םוא ךיז רע טרעק טּפָא ץנַאג ,רעד

 ,ליּפשיב םוצ ,ױזַא .גנוטכַארַאפ ןופ רעטרעװ עטסקיטפערק יד רעביירש

 | : רע טביירש

 טעָאּפ ַא ןייז וצ הלעמ ַא זיא סע

 טערב ןייא ףיוא ךייא טימ ןעוו ,םילש יוװ ךָאד

 ,רעטכיזעג ייווצ טימ עקרוש ַא טייטש

 .רעטכיד ַא ךיוא זיא ןוא ,ןרעיוא-לזייא טימ

 לפָאטרַאק רָאּפ ַא טימ סּפַאנש ַא רַאפ -- טנייה

 --- -- לפָאטנַאּפ סנכייר םעד ןקעל רע טעוו

 ןיול רעדָאוװק ַא רָאפ --- ןגרָאמ

 !ןָאפ-רעטעברַא יד עבעל סע : רע טיירש

 ןייז -- טצַאשעגּפָא קיטכיר ןטַאטשלעדע ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד ןוא

 רעטסטבילַאב רעד .ןעמַאזוצ שידָאלעמ ױזַא ךיז ןסיג סָאװ ,עזומ ןייז ןוא ןָאזרעּפ

 רָאנ ואוו ןוא .ןרָאװעג רֶע זיא טַאירַאטעלָארּפ ןרענָאיצולָאװער ןופ רעטכיד

 .עכַאפנייא סָאד ,דיל ןייז טגנילק טרָאד ,ןפמעק ןוא ןבעל רעירַאטעלָארּפ עשידיי

 ,קלָאפ ןופ המשנ יד יװ ױזַא ,קלָאפ ןופ דיל סָאד יו ױזַא ,עקיטכירפיוא רעבכָא

 ןעגנילק ןדרעוװש יד רעה ךיא ןעוו ןוא

 -- ץרַאמש ןוא דייל ןופ ףמַאק ןטצעל ןיא
 ןעגניז רבק ןופ ךיא לע קלָאפ םוצ

 . ..ץרַאה ןייז ןרעטסײגַאב לעװ ןוא

 רעד טָאה קיליײה ןוא .האווצ ס'טַאטשלעדע ןופ תורוש עטצעל יד ןענייז סָאד

 ךָאנ ןרָאװעג זיא םיוקמ ןוא .האווצ יד טיהעג ןרָאי ךרוד טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי

 -רעד םוצ רבק ןופ טגניז סָאװ ,רעטכיד ןופ גנַאלרַאפ רעדנעמַאלפ רעד ןרָאי ליפ

 -סגנואיירפַאב ןרעווש ןייז ןיא לַארעביא םיא טײלגַאב ןוא ,רעטעברַא ןשידיי ןטכַאוװ

 -רַאװק עוויטַאריּפסנָאק יד ןיא ,לַארעביא --- ץרַאה ןייז טרעטסײגַאב ןוא ,ףמַאק

 ןשינעטסיװ עטלַאק יד ןיא ןוא סעמרוט יד ןיא ,ןדַאקירַאב יד ףיוא ןוא ןריט

 ,ריביס ןופ

 ןליוו רימ .ןטַאטשלעדע ןופ קיטסירעטקַארַאכ עלופ ןייק טינ ָאד ןביג רימ

 ,בוח םעד ןגעוו רעטעברַא עשידיי יד ןענָאמרעד ןעגנוקרעמַאב יד טָא טימ זיולבי

 .ןרעייז רעטכיד ןטסטבילַאב םעד ןבילבעג קידלוש ןענייז ייז סָאװ;

 ןופ טפירש ןייא ןייק רעטעברַא עשידיי יד רַאפ ןייג ןרָאלרַאפ טינ ףרַאד סע

 רעייז טרעטסײגַאב ןוא רבק ןופ ייז וצ טגניז סָאװ ,רעטכיד םענעברָאטשרַאפ םעד;

 (1908 ,5 רעבמעצעד ,"סטרעוורָאפ ,) ,ץרַאהג
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 האווצ ןיז 88

 .לֹדַא ןשסיור ןכיוה ןופ טמַאטשעג טָאה (1881--1894) -- ַאיַאקסווָארעּפ ַאיפָאס

 טרעהעג .גנוגעװַאב רעשיטסיקלָאפ רערענַאיצולָאװער רעד ןיא קיטעט גנוי טרעוו

 טַאטנעטַא ךוד טריֿפ ."ַאילַאוו ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ טעטימַאק ריפסיוא םוצ

 .הילת רעד ףיוא טברַאטש (1881 ,ץרעמ 1) ןטיוווצ םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ ףיוא

 זיא רע .רעדיל ערענַאיצולַאװער ענייז ןיא ןעגנוזַאב יז טָאה טַאטשלעדע דוד

 ןוא ןעגנומיטש ייווצ ןופ ןעמוקעגכרודַא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג טייהרעגנוו

 יד --- ןוא 1851 רָאי ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארגַאּפ יד :ןעגנובעלרעביא ייווצ

 .רעפמעק ערענַאיצולַאװער יד ןופ טיוט-הילת ןוא טפַאשרעריטרַאמ

 .עינרעבוג רעקסנימ ,ריזָאמ ןופ ,ןירָאמיינ עשידיי (1889--1888) ןַאמפלעה עיסעה

 ןַאהָאי

 ןיא לייטנָא ןװיטקַא טמענ ןוא ?ַאילָאוו ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןיא ןיירַא טערט

 -סערַא טרעוו .ןט-0 םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ םעד ףיוא טַאטנעטַא םעד ןטיירגוצ

 .טייהקנַארק ןופ עמרוט ןיא טברַאטש רָאנ ,טיוט םוצ טּפשמ'רַאפ טרעוו ,טריט

 .רעטסייג עקילייה יד ןופ ענייא יוװ ,דיל ַא סנייז ןיא יז טנַאמרעד טַאטשלעדע

 ןקידלַאװג טַאהעג טָאה .טייקכעלנעזרעּפ עקרַאטש ,טסיכברַאנַא רעשטווד ,טסָאמ

 יד ןיא עקירעמַא ןיא ָאד גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעשידיי רעד ףיוא העּפשה

 ןגנוי םעד ףיוא טקריוועג קרַאטש טָאה .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצכַא

 ,1889 רָאי ןיא דנַאלשטייד ןופ רעהַא ןעמוקעג זיא טסָאמ .טַאמשלעדע דוד

 זיא רע .ןעמוקעג ןענייז סעקינ םלוע-םע יד ןעוו רָאי ןקיבלעז םעד ןיא טסייה'ס

 ,םישעמ עטקעריד ןוֿפ ,רעקירדרעטנוא ןגעק רָארעט ןופ טסידנַאגָאּפָארּפ ןעוועג

 קרַאטש ךיוא טָאה טסָאמ ןַאהָאי רעקיבלעז רעד .דנַאטשּפיוא ןטנֿפָאװַאב ןוא

 טימ ןרָאי ענעי ןיא ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןעוועג עיּפשמ

 -ַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג, ,עו) .ףמַאק ןזעוגילער-יטנַא ןייז

 ,רעװָאקירעשט .א ןופ ,דנאב רעטייווצ ,"ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא גנוגעוו

 .(?ָאװיא , ןופ ןבעגעגסיורַא ,1942 קרָאי ןונ

 ןופ רענייא .רעפמעק-טייהיורפ רענַאקירעמַא ,טעָאּפ ,רָאטקַאדער -- סנָאסרַאּפ טרעכלַא

 ןיא ,הילת רעד ףיוא ןברָאטשעג 1887 רָאי ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא 4 יד

 יוו ,טפַאשרעריטרַאמ ןוא טייקכעלנעזרעּפ רענייש ןייז טימ ,סנָאסרַאּפ .ָאגַאקוש

 -יעה , רעד ןופ ןטסיכרַאנַא ע'טּפשמ רַאֿפ ערעדנַא יד ןוֿפ טיוט-רעריטרַאמ רעד

 גנוקריוו עקידנלסיירטפיוא ,עפיט ַא טַאהעג ,קפס ןָא ,טָאה ?עודעגַארט-טעקרַאמ

 ףיוא טָאה טַאטשלעדע .(ןידרָאג אבא ןופ לקיטרַא ,עז) .טַאמשלעדע דוד ףיוא

 -עג ןיילַא טָאה ןוא רעדיל ערענָאיצולָאוװער סנָאסרַאּפ ןופ טצעזעגרעביא שידיו

 .רעריטרַאמ ערעדנַא יד וצ ןוא סנַאסרַאּפ וצ רעדיל ןעגנוז



 (סעלעשזדנַא סָאל טַאלבנעזיור ה

 געט ענעיןיא

 (המוקת ןייז ןוא טַאטשלעדע דוד ןגעווו

 טַאלבנעויור .ה

 םענרומכ ,ןטיירב ןרעביא "ןדָאכַארַאּפ,-עכַאּפערעשט יד טימ ךיז קידנּפעלש

 ענטומ יד ןיא ןפרַאװעצרעטנורַא טַאהעג טייצ גונעג רימ ןבָאה ,םי ןשיטנַאלטַא

 עכעלרעסיוא -- טסַאלַאב ןשימיײה-טלַא םעד ןופ לסיב שּפיה ַא ,ענייז ןשינעפיט

 ןעזעיגילער ,םיגהנמ ,סעיצידַארט ,ןתוליגר עטלצרָאװעגניא עכעלרעניא יו

 -- ,טלעוו רעיינ רעד ןופ רעיוט םוצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה רימ זַא ןוא .רעגייטש

 ןבָאה רימ רעדייא .ךעלשידיי ,רעקיצניוװ לסיב שּפיה ַא ןגיואוועג ןיוש רימ ןבָאה

 ,העיסנ רעטייוו רעד ףיוא ךיז ןזָאלסױרַא םייב ןגיואוועג

 טייקטלצרָאװעגניײא רעקידתורוד ַא טימ סָאד ךיז ןעמ טדייש רעבָא ױזַא יו

 טימ ,טרעיודעג ןבָאה ןיוש לָאז העיסנ-םי יד וליפא ןעוו --- טייצ רעצרוק ַאזַא ןיא

 קירָאי ףלעווצ ַא ,ךימ קידנריפ החּפשמ ןיימ ,רימ) ? ןכָאװ יירד ,ףיש-ןסקָא רעד

 עצרוק יד ,יז זיא ,(..."דָאכַארַאּפ; ַאזַא טימ ןרָאפעג ןענייז ,עקירעמַא ןייק לגניי

 -ָארייא-חרזמ רָאי טנזיוט ַא טעמכ ןופ ןבעל-רעגייטש ַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ,טייצ

 טימ ןבָאה רימ סאוו ,טסַאלַאב רעד : ץורית רעד זיא !לונ -- ןבעל-שידיי שיאעּפ
 ןופ ןפרַאוװוצרעטנורַא טלָאװעג גנַאל ןיוש רימ ןבָאה ,ףיש ןפיוא ןעמונעגפיורַא ךיז
 רימ .וחרכ-לעב ךיז ףיוא ןגָארטעג יוו-יאס םיא ןבָאה רימ . ..קרַאק רעזדנוא
 עשיטנַאלטַא עטיירב יד זַא ,רעבָא טציא .טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק ןבָאה
 ןטוג ַא טַאהעג רימ ןבָאה טציא ...הרירב ע'רשכ יד ןבעגעג זדנוא ןבָאה ןרעסַאװ
 ץיינ טימ דנַאל יינ ַא -- ןדנעטשמוא יד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןזומ רימ -- :ץורית
 ץלַא זיא ָאד .הנידמ רעיירפ ,רעיינ רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז זומ ןעמ ...םיגהנמ
 -עגנייא ,ןטלַא ןַא םענ ,ייג ...ןסַאּפוצ :ןגָאז וצ גנירג : ריד לָאמ !שרעדנַא
 -ַאװ ,רענעגייא ןַא ןופ ןרָאי רעטרעדנוה רַאפ טּפַאז ןייז טיצ סָאװ ,םיוב ןטלצרָאװ
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 האווצ ןייז ש0

 טסייר ןעמ יוװ ,ענייז ןעלצרָאװ עלַא טימ ןסײרוצסױרַא םיא זייװַאב ןוא דרע רעמער

 ןזָאלרעביא ןזומ טסעװ .ןעגנילעג טינ ןצנַאגניא ריד טעוו'ס ...!עלערועמ ַא סױרַא

 ןטלַא םעד ןצנַאלפרעביא טסעװ וד ...דרע רעטלַא רעד ןיא ןרעדָא-לצרָאװ לייט ַא

 -ניא ייז טימ ןוא ,ןדָאב םעיינ םעד ןיא ןעלצרָאװ ענעסירעגסיוא ענייז טימ םיוב

 טסָאה וד סָאװ ,ןרעדָא-לצרָאװ ענעסירעגרעביא יד ךָאנ שינעקנעב ַא -- םענייא

 "יא ,םיוב רעטלַא רעד טעוװ ױזַא ןוא .דרע רעטלַא רעד ןיא ןליופ ןזָאלעגרעביא

 סָאד ןוא ,דרע רעטלַא רעד ךָאנ ןעקנעב --- ,ןדָאב םעיינ ַא ףיוא טצנַאלפעגרענ

 יד ןיא ןטָאנקעגניײא ןגָארטעגרעבירַא טסָאה וד סָאװ דרע לסיב סָאד -- ענעגייא

 -ןייא ךיז ןכוז קידנעקנעב ןוא ,ןסעגרַאפ טינ --- ,םיוב ןטלַא ןופ ןעלצרָאװ-לגענ

 םעיינ ַא ןיא ןּפינקרַאפ ךיז ,דרע רעיינ ַא ןופ טײקמערַאװ רעד ןיא ןעינָארָאקוצ

 ,רעטיירב רעד וליפא סָאװ ,שינעקנעב קידקיטייװ ַא .ןעלמיה עיינ רעטנוא ,םויק

 ןענעק טינ טעוװ ,סעילַאװכ עקיאורמוא-קיבייא ענייז טימ ,קיטנַאלטַא רענרומכ

 ,ןשעלרַאפ טינ ךיוא ןוא ,ןסייררעביא

 ,טײקשידיײ-טלַא רעזדנוא -- אשמ "עקירעביא, יד :טסַאלַאב ערעווש רעד

 ןפרָאװעגנײרַא --- ,סָאװ רָאנ ,טשרע ,טציא ןוא ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה רימ סָאװ

 .טינ טָאה ,ןוקית ַא זדנוא ייב ןענָאמ וצ טרעהעגפ וא טינ טָאה --- ,ןיירַא םי ןיא

 !טינ םעגרַאפ :סױרַא ןשינעפיט יד סיוא ןופ ןעיירש טרעהעגפיוא

 -ירַא רימ ןבָאה טייקשידיי רעשידיי ןופ שזַאגַאב ןטרענימרַאפ םעד טימ טָא ׂו

 ךוא קיאורמוא ַאזַא טימ טָא .קרָאי וינ -- עקירעמַא ןופ לעווש יד ןטָארטעגרעב

 .דרע רעדמערפ רעד ףיא ןבעל יינ רעזדנוא ןביוהעגנָא רימ ןבָאה טימעג םענַאמוט

 -אלו-קח ַא ךָאד זיא -- ןגייווצ עריא עלַא ןיא טסנוק יװ --- רוטַארעטיל
 לָאז --- ךיא .:זַאפ עלַא ןיא ןבעל סָאד ןעלגיּפשּפָא וצ ביוחמ זיא ,זומ יז זַא ,רובעי

 ןיא ןימאמ רעסיורג ןייק טינ ןיב --- תוסרוקיּפַא ןיימ רַאפ ןּפָארטש טינ טָאג ךימ

 --- ןופ עמרָאפער יד ןעמענוצנָא טגיונעג ןיב ךיא .ביוחמ ןופ עיפָאסָאליפ רעד טָא

 -ציא ןיא --- טסנוק זַא ,טלַאה ךיא ..."ןעלגיּפשּפָא; טָאטשנָא ,"ןעלגיּפשסױרַא;

 -רַאנגייא ןַא ףיוא ךיז ןופ ןעלגיּפשוצסיורַא ביוחמ זיא -- רוטַארעטיל לַאפ ןקיט

 ךיז ןיא טמעטָא טימעג סרעלטסניק םעד סָאװ ,ןבעל עקימורַא סָאד ןפוא ןקיט

 -וצ יז טסָאה וד יו םעד ךָאנ ,הביבס עקימורַא יד ןעלגיּפשסױרַא רעבָא .ןיירַא

 ןייא ןיא ןעשעג טינ ןָאק סָאד .סעצָארּפ רערעקידכעלעמַאּפ ַא ןיוש זיא --- ,טעייק

 ןופ ןסקַאװ םעד וצ ןרעוו ןכילגרַאפ ןָאק סָאװ ,סעצָארּפ ַא ןיוש זיא סָאד .ןיע-ףרה

 ןעמ !טרַאוװו ייג רָאנ !וצ-למיה םוצ ,ףױרַא ןעלצרָאװ עמַאס יד ןֹופ -- םיוב ַא

 ףיוא ןעמ טלעטש 1! ןסיורדניא ,ּפָאק ןרעביא ךאד ַא ןָא ןציז טינ לייוורעד ךָאד ןָאק

 סָאװ ,לדייב ַא ,טלעצעג ַא ,קַארַאב ַא ,עקטַאלַאּפ ַא ,לייוורעד ףיוא ,שינעלייא ןיא

 ןַא עקַאט ןלעטשפיוא ןעניגרַאפ ןענָאק ךיז טסעוו וד זיב ןטלַאהרעביא ךיד לָאז

 עלַא ןיא ,ןעוועג זיא סָאד .ןינב ןטעוװעדנופעגנייא ןַא ,זיוה קידנרעיוד ,קיד'תמא

 ןעמעננייא ןעמוק סָאװ ,ןרענָאיּפ עלַא ןופ רעגייטש רעד טנייה ךָאנ זיא ןוא ,תורוד

 ןופ ענעפָאלעגנָא -- קלָאפ ןשידיי ןופ םיטבש "ענירג, יד ,רימ ןבָאה .דנַאל יינ ַא
 יּפ "לע ,ןָאטעגכָאנ --- טכשוחעג ןבָאה רימ רָאנ ואוו ,טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו עלַא
 ןבָאה רימ .זדנוא רַאפ תורוד ענעגנַאגרַאפ עלַא יד ןופ רעגייטש םעד ,עיציאוטניא
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 -עגסיוא ןַא וליפא טפָא ןוא ,טכַארטעגוצ קיטסיײג ַא ןפַאשעג ךיז לייוורעד ףיוא

 רעד זַא --- ,ןעוועג זיא עכָאּפע רענעי ןופ גהנמ רעד יוװ ױזַא ןוא ,לטלעוו טכַארט

 -רע יד ,רימ ןבָאה .םורַא הביבס יד "ןעלגיּפשוצּפָא  אקווד ביוחמ זיא רעלטסניק

 .אדבוע רעזדנוא ןָאטעג ןוא טייצ רעד ןופ ץעועג םוצ טכרָאהעג ,ןרענָאיּפ-ןעּפ עטש

 ,עטוג סניבר ןעמורפ רעזדנוא ןסעגרַאפ ; ןושל יינ ַא ןפַאשעג ךיז וליפא ןבָאה רימ

 ןופ שידיי םענשטעטַאטס םעד ,קרַאמ ןופ ןושל עקידעבעל סָאד ,ירבע עקיטפַאז

 -רעוו טימ ללש ַא טריטּפָאדַא טָאה עסערּפ עגנוי רעזדנוא .שרדמה:תיב ןוא לוש

 --- ןסייהעג טַאה סָאד .קָאוװדיײס ,ףור ,עדניוו ,רָאלפ ,ןעמסייב ,רעלעס --- יוװ ,רעט

 יד טּפיוהרעביא ,רוטארעטיל יד . . . ךיז ןעלשטנעמסיוא ,עיצַאזינַאקירעמַא

 -סיוא ענױזַא טריטּפָאדַא אקווד טָאה ,עיזעָאּפ ןעוועג זיא יז טייוו יו ףיוא ,עיזעָאּפ

 יד .עיליל יד ,עטרימ יד ,"*לַאגיטכַאנ ,, יד ,*עפרַאה, יד --- יו רעטרעוו עשילרעט

 -- ,טנעמורטסניא רעשירעמזעלק-שידיי טכע ןַא ןרָאװעג שממ זיא ?עפרַאה;

 לָאמ ןייא טימ זיא "לַאגיטכַאנ; יד .ץתירב ןוא תונותח עלַא ףיוא ליּפש שטָאכ

 ,םַאזנייא ןליפ טינ ךיז לָאז ףוע סָאד ידכ ןוא .תבש ףיֹוא ףוע רשכ טכע ןַא ןרָאװעג

 סָאד ןוא קישטיײװָאלָאס םעד טעשטנָאלירּפ טעָאּפ-רענַאיּפ רעד טָאה ,םולשו-סח

 טינ זיא שידיי סגורפ ןוא סעלעדנעמ .,עילעּפַאק-לגיופ עכייר ַא --- לקישטרַאנַאק

 ,םזיניווָאש ,עיצקַאער טימ שממ טקעמשעג טָאה'ס ,שידָאמ ןוא יינ גונעג ןעוועג

 -נוא ןעלצרָאװרַאפ ןעמונעג רימ ןבָאה שידיי ןקידלבב-םערוט ַאזַא טימ טָא

 ןיירַא ךיז ןטכַארט רימ זַא ןוא .דרע סעסובמָאלָאק ףיוא רוטַארעטיל עשידיי רעזד

 הביבס עשטשוזסמ יד ייברעד טינ ןסעגרַאפ ןוא ,רוטַארעטיל ןינע ןצנַאג םעד ןיא

 ןטעָאּפ עשידיי עטשרצ ערעזדנוא סָאװרַאפ רָאלק זדנוא טרעוו -- ,זדנוא םורַא

 ,עיצולָאװער סָאװרַאפ ; וויטָאמ ןלַאיצָאס םעד ןָא טּפַאכעגנָא ענדעשז ױזַא ךיז ןבָאה

 -עג ןענייז ןעמזיא ערעדנַא יילרע-לכ ןוא םזיכרַאנַא ,םזילַאיצָאס ,טײקשירַאטנוב

 ,םעיינ םעד םורַא .סַאג רעקסנאמערא רעשידיי רעד ףיוא םינוגינ טּפיוה יד ןרָאװ

 ןעמונעג ךיז טָאה וויטָאמ ןלַאיצָאס-ןיײמעגלַא ןכעלדמערפ זדנוא ךָאנ ,ןטעקַאנ

 ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס עיינ יד ,לטלעוו-םולח ַא ,םיורט רעטכַארטעגוצ ַא ןבעוו

 -עיינ ,"ךעלעשטנעמ/, עיינ ןכוז וצ טעינַאמעג ןוא טציירעג ,טריגירטניארַאפ ןבָאה

 -גייא טלָאװעג ךיוא ,ןייז ןעק ,ייז ןבָאה וויטָאמ ןלַאיצָאס םעיינ םעד טימ .ןטלעוװו

 ! טסַאלַאב-טייקשידיי םענעפרָאװעגּפָארַא ןופ גנונָאמ עכעלרעניא יד ןליטש

 ,חסונ רעלַאיצַאס רעד ןעוװעג ויטַאמ רעקידנרינימָאד רעד זיא ױזַא ןוא

 סָאװ ,טיונ עלַאיצַאס יד עקַאט טָאה וצרעד .עיזעָאּפ רעד ןיא ייס ןוא עזָארּפ ןיא ייס

 ךיז ,רעגניפ עקידעכעטש ,עלַאטורב ,עטלַאק טימ ןעמונעגמורַא םענירג םעד טָאה

 עיצַאטַאולּפסקע יד .ןיירַא תרגרג עמַאס ןיא לגענ עפרַאש יד טימ ןסעגעגנייא

 -רַאפ ךעלדנעטשרַאפ זיא רַאפרעד ןוא ,לַאטורב ןוא טמיוצעג טינ ,יור ןעוועג זיא

 ,טַאטשלעדע דוד ,טיוט טימ --- טיונ ןוא ,טיונ טימ טמַארגעג ךיז טָאה טיורב סָאװ

 עלַאיצַאס עקיטלַאמעד יד ןשיװצ רעקידתומימת ןוא רעטסנרע ,רעכעלרע רעד

 ןייז ןיא ןגָארטרַאפ ךיז טָאה (רעװָאשוָאב ,דלעפנעזָאר ,יקסוועשטניוו) ןטעָאּפ

 : טגניז רע .םירצמ ןופ דנַאל םוצ (. . . ןוקית ןשידיי ךָאנ גנונָאמ) עיזַאטנַאפ
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 ןדימַאריּפ ןופ דנַאל םעד ןיא;
 ,טכעלש ןוא זייב ,גינעק ַא ןעוועג זיא

 ןדיי עלַא ןענייז ןזעוועג

 .טכענק ענייז ,רעניד ענייז

 : ךעלדנעטשרַאפ טסבלעז זיא דיל ןופ לכשה-רסומ רעד

 -- רעדירב ןענייז ןפַאלקש עלַא;
 ,טנעה יד ךעלרעדירב ךיז טקירד
 ,רעדינ ס'הערּפ עדליוו יד טצריטש
 === == == -- דנע ןַא טכַאמ טפַאשטכענק ןופ ןוא

 ,יקסוועשטניוו סירָאמ --- עקירעמַא ןיא ןטעָאּפ-םינושאר יירד ערעזדנוא ןופ

 ָאד רעטכיד ןסיורג ןטשרע םעד ,ןדלעפנעזָאר) טַאטשלעדע דוד ,,רעוואשוואב ,י

 טַאטשלעדע זיא -- (רעדנוזַאב טלעטשעג ךיא טלָאװ ,עקירעמַא "רעזדנוא, ןיא

 "ניו םוצ רעד -- תמחמ -- ,רעטסכעלפערט רעד ,רעטסקיטכירפיוא רעד ןעוועג

 רַאטנוב רעטסנכָארּפשעגסױא-יור ןוא רעסטקעריד רעד ,רעקיד'הצילמ סנטסקיצ

 ןייז ,לַאעדיא ןייז ןבעל ןוא בייל טימ ּפָא ךיז טיג רע .גניליירד ןלַאיצָאס םעד ןופ

 "רסומ שממ ךיז זיא רע .טייהשטנעמ רעטזיילעגסיוא רעקיטפנוקוצ ַא ןיא ןביולג

 ,לַאעדיא ןייז רַאפ שפנ

 ,ןעמוק טעװ רע ןעוו ,ןָא ךימ טייג סָאוװ,

 ; קילג םעניײמעגלַא ןופ גָאט רעד

 ,ןעמולב ענייז ןקילפ ךיא לעװ יצ

 ... קיזומ ןייז ןרעה ךיא לעוװ יצ

 : ןטכַארט וצ ידכ ,רעלדנעה ןייק ןיב ךיא

 ,רַאפרעד טלָאצַאב ןייז ךיא לעװ יצ

 ,ןטכַאמשרַאפ םעד ןפלעה לעוװ ךיא סָאװ

 ! רַאפעג ןופ ןטקירדרעטנוא םעד

 "מוא ןייז ףיוא ךיז קידנענעלנָא ,ןעגנוגייצרעביא ענייז ןופ ךמס ןפיוא ןוא

 יד, ןפָארטש ןוא ןענרָאװ וצ טקיטכערַאב ךיז רע טליפ ןביולג ןעכעלסימָארּפמַאק

 : "רעלעטשטפירש עשידיי

 ,רוטַארעטיל ןופ ןָאפ יד ךיוה טלַאה,

 ,יירפ ןוא קיליײה -- לּפמעט ריא

 ,רוטַאנ רעד יירט טייז ,תמא םעד יירט טייז

 =- -- == += יירט טייז טייהשטנעמ רעדנדייל רעד

 ,בלַאק רענעדלָאג רעד רַאפ ּפָאק םעד טינ טגיוב ,

 בי יי יא א א ראה .(םיבנג) ."ןבעיד עטצוּפעג ,עכייר רַאפ
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 םעד םידיב שממ בירקמ ָאד זיא רעטכיד רעד יװ ךעלרעּפמײשַאב טעז ריא
 הרּפכ ַא ץלַא ןוא ,ליטס ,םערָאפ ,קירטעמ ,םטיר --- גײצעגרעּפַאלק ןשיטעָאּפ ןצנַאג

 סָאװ "ןיטעג-סטייהיירפ, רעד רַאפ ןברק ַא ץלַא --- יצ ,טלעוו רעקידניז רעד רַאפ
 !ןעמוקנָא דלַאב טָא טעוו

 רעד זיא םיא ייב ךיוא שטָאכ) רעדיל ענייז טקיש יקסוועשטניוו סירָאמ תעב
 טיג ,סַאג רעשידיי רעקסנַאמערָא רעד ףיוא סױרַא ("טייהשטנעמ עדנדייל,, יד רקיע
 -עגסיוא ,טלקיצעגסיוא ,שיפַארגילַאק ןייז ןלָאז ייז זַא ,גנוטכַא ןגעווטסעדנופ רע
 ןענייז ,טסילַאיצָאס-ליכשמ ןטעדליבעג םייב ,םיא ייב .שיטייל ןעזסיוא ןוא טלקריצ

 -עגסיוא גנערטש ;עילָאגיר רעשיטעָאּפ ,רעלופ רעד ןיא טצוּפעגסיױא רעדיל יד

 ךיז זיא ןיילַא רע שטָאכ --- .ליטס ,םערָאפ ,קירטעמ ,םטיר ךייש זיא סָאװ ןטלַאה
 ; זַא ,הדותמו הדומ

 ,טכַאנייב למיה ןיא ןרעטש ןופ רעדילע

 ,רוטַאנ רעד ןיא טייקכעלרעה ןופ רעדיל

 טכַארפ ,ךעלעטייווק ,ךעלעזערג ןופ רעדיל
 ,רוּפש ַא ןָא ייברַאפ רעיוא ןיימ ןעייג

 ,ןייוועג ַא טימ ןעגנוזעג רעדיל

 ,גנַאזעג ַא טימ טרעמָאיעג רעדיל

 ןילַא יד רָאנ --- ןדייל-סקלָאפ טימ רעדיל

 = יי יי יה גנַאלק ַא ןבָאה ,רימ רַאפ ןיז ַא ןבָאה

 ןעגנוזעג,---טייקידוװעליּפש ,לַאפנייא ןשיטעָאּפ ייז ןיא ריא טעז ןגעווטסעדנופ

 -לעדע דוד גהונ ךיז זיא שרעדנַא ."גנַאזעג טימ טרעמָאיעג; ןוא "ןייוועג ַא טימ

 ףיוא סױרַא יז רע טזָאל טעקַאנ ןוא סעוורָאב .רעדיל ענייז טימ טַאטש

 -על !עז : למיה םענרַאמכ םוצ ןגיוא עטרערטרַאפ טימ ,סַאג רעקסנַאמערא רעד

 םעד ףיוא רענוד ַא ּפָארַא קיש ןוא . .למיה ,עז ! רימ ןענייז םימותי עקידעב

 ַא סױרַא ןטלעז טינ טרעמיש ןיקסוועשטניוו ייב תעב .*! לָאטרעמָאי ןטסיוו;

 -לעדע ךיז טיה --- ,לטרעוו שיריטַאס-שיטסירָאמוה ןַא ,דיל ַא סנייז ןופ לכיימש

 ןליפא ןעוו שירעפַארטש גנערטש זיא דיל ןייז .ענימ עיירפ ַא ןזייװַאב ןופ טַאטש
 רַאפרעד זַא ,ןייז ןָאק .טייהשטנעמ רעטיײרפַאב ַא ןופ טפנוקוצ ַא חיטבמ ךייא זיא רע
 -רַא ןשיסקָאדָאטרָא גנערטש ,ןטסנרע םייב ןעמונעגסיוא ױזַא דיל ןייז טָאה עקַאט

 ,ןקיטכירפיוא םעד רַאפ טבילַאב ױזַא ןעוועג  קינשַאּפערָאה םייב ,שטנעמ-סטעב

 -הצילמ ןָא ,טסָארּפ ,טושּפ --- םעלבָארּפ ןלַאיצָאס סרעטעברַא םוצ גנַאגוצ ןטקעריד
 רע זַא ,דשח ןופ טנרָאװַאב ,ןשטייט ןעמ ןָאק ,סעּפע ךיז טָאה טַאטשלעדע .ןושל
 טוט רע יו ,שממ ךייא טרעכיזרַאפ רע ...לעטשנָא ןשיטעָאּפ ןעוװַארּפ וצ טכוז
 לעניגירָא ןַא, זיא דיל עקיזָאד סָאד זַא ,"רעדרעמ-רעדניק רעד; דיל ןייז ןיא סע
 ."ןבעל ןופ דליב

 ןוא רעצ טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,ץרַאה ס'טַאטשלעדע ןוא
 -עגפיוא ןטלעז טינ םעד תמחמ טָאה ,ןטעדווירקעג םוצ ליפעגטימ ןפיט טימ ,ןרָאצ
 ןייז ןיא טפָא טָאה רע .רעדיל ענייז ןיא ,טייקיור רעקיציּפש ןימ ַאזַא טימ ןעירש
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 יו ,דיל ןגייא ןייז ךיוא רָאנ ,ןעמָאנ ס'הדוהי רָאנ טינ טכעװשרַאפ רעטסעל-טאג

 יה ."שינרעטסניפ ןופ/,, דיל ןייז ןיא סע טוט רע

 ? ןסקָאדָאטרָא ,ריא טמערַאיל סָאװ;,

 םוטנדוי סָאד זַא ,ריא טליוו

 ,ןסקָא ןופ ןײטשַאב רָאנ לָאז
 !? םוד ןוא קידנסיוומוא ,ריא יו

 ,רעטעג וצ ןקוב ךיז גונעג
 ! ןָארט ןוא קעזדלעג ,ןּפָאּפ וצ

 גנוטער עקיצנייא ןייד ! דיי

 *! ןָאיצולָאװער עסיורג יד זיא

 רעוויטיסנעס ,רטקידנליפ-לדייא תמאב רעד טָאה טושּפ ןוא טסָארּפ ױזַא

 ןשידיי םוצ ןגױצַאב ךיז טָאה רע .טליפעג ןוא טכַארטעג טַאטשלעדע דוד ,טעָאּפ

 ,קעװצ ַא וצ לטימ ַא וצ רָאנ יו רוטַארעטיל רעשידיי רעצנַאג רעד וצ ,דיל

 עקיזָאד יד .טלעוו רעד ןיא ץלַא רעביא ךיוה למיה טייטש קעווצ "רעזיד; טָא ןוא

 עשידיי יד ייב רעלוּפָאּפ קיד'ארומ ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ?שיפָאזָאליפ,

 .ןסַאמ סקלָאפ

 טַאטשלעדע סָאד -- הניגנ ןָא ןוא ,טימ --- ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק ךָאנ

 -ָאלָאּפַאק ,?לָאה-עלאלאוו, ןיא עניב רעד ןופ ןעירשעגרעטנורַא טָאה סָאװ ,דיל

 םתס ןוא רעטעברַא יד ואוו ,ןלַאז ערעדנַא ךָאנ ןופ ןוא ?לָאה-ןָאטנילק, ,*לָאה

 טסעטָארּפ רעייז ןקירדוצסיוא רובצב ידכ ,ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ טייל עמערָא

 ,טלטכייפעג סָאד ךיז ןבָאה ןגיוא ליפיוו ! גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןגעק

 רעייפ טימ טָאה "רָאטַאמַאלקעד, רעד תעב טלייבעג סָאד ךיז ןבָאה ןטסיופ ליפיוו

 "ןליוק רעד; ,דיל ךַאפנייא ןוא טעקַאנ ס'טַאטשלעדע ןגָארטעגרָאפ גנוצ רעד ףיוא

 ."רעבערג
 רעייפ ןכעליירפ םעד ייב ,רעדירב ,ךיז טמערַאװ ריא ןעוו;

 ,טניוו ןוא ןגער ןופ טמערישַאב

 רעייט ךעלקערש יװ ,לָאמַא ריא טקנעד יצ

 *? דניצַא זדנוא ליֹוק עדעי טסָאק סע

 ןייק ןעוועג טינ טייצ רענעי וצ ,זיא דיי ןייא ןייק סָאװ סיוא טשינרָאג טכַאמ

 ןייק (?רעבירג-ןליוק יד ןיא ןדיי ךס ַא סעּפע רימ ןבָאה טציא ןוא רעבערג-ןליוק

 רעכַאמקוָאלק-ןדיי ןוא --- ,"רעדירב ןענייז ןפַאלקש עלַא; --- ,תמחמ ! דיישרעטנוא

 ..י.!ןפַאלקש עלַא רָאנ --- ןילַא ךיז רָאנ טינ ןעיײרפַאב ןפרַאד

 "רעדניק רעד; דיל שיטַאמַארדָאלעמ סָאד ןכַאמ טגעלפ םשור ןקרַאטש ַא רָאג

 סָאװ ,רעטעברַא ןעמערָא ןַא ןופ ךיז טלייצרעד דיל ןטנָאמרעד םעד ןיא ."רעדרעמ

 .דניק ןריובעג טינ ךָאנ ןייז ןטיוט לָאז רע זַא ,ןטעב "ןארג רָאטקָאד, םוצ טמוק

 -רַאפ ךעלרעדיוש ַאזַא ןייגַאב וצ הצורמ טינ רעבָא זיא רָאטקָאד רעכייר רעד

 ןייג וצ םיא ט'הצע רע ןוא ...ץעזעג םעד טימ וליפא םיא טעשַארטס רע .ןכערּב
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 טשרע ןענייז רעטרעוו יד טָא ."ןקנעש רַאלָאד רָאּפ ַא ךייא ןלעוו ייז, : עכייר יד וצ

 יד ןופ דנַאל ןיא; דיל סָאד ןערב ַא רַאפ סָאװ טימ ...!רעייפ ןפיוא ליוא יו

 םתס ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ענעדיישרַאפ ייב ןרעו ןעגנוזעג טגעלפ "ןדימַאריּפ
 -טמירַאב סָאד ןעגנילק טגעלפ סע זַאטסקע ןקיליײה ַא רַאפ סָאװ טימ ! ?סעקדָאכס;

 ! ?האווצ ןיימ , דיל-טַאטשלעדע

 גנוקריוו עלַאסָאלָאק ַא רַאפ סָאװ ,טנייה ,ןייז וצ גישמ גנירג טינ זיא סע
 עקיזָאד יד ,ןסַאמ-סקלָאפ ע'טושּפ יד ףיוא טַאהעג ןבָאה רעדיל עלַאיצָאס ענעי

 טסיירט ןוא רעיורט -- תוליפת עכעלרעייפ ,םיטויּפ שממ ןעוועג ןענייז רעדיל

 .ןדיי עמערָא עטנירגעגסיוא טינ ךָאנ יד רַאפ
 עטכישעג רעד ןיא טנכייצרַאפ ןביילב טעװ סָאװ ,עכָאּפע ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ,טולב ןוא ןרערט טימ ,עקירעמַא ןיא רערעדנַאװנײא עטשרע יד ןופ
 -לעדע דוד זיא -- ,רעטכיד עלַאיצָאס ,רעגניז רעטעברַא ,ריפ ,יירד יד ןופ

 זיא סָאװ .רוטַארעטיל ןרענָאיּפ רעד ןיא רעטסטבילַאב ,רעטסרעלוּפָאּפ רעד טַאטש

 ןײלַא רע !טַאטשלעדע דוד -- זיא דיל עטסנעש סָאד -- ? דיל טסנעש ןייז

 זיא סָאד !טלַאטשעג ,עקילייה טינ רועיש עקיביולג ןוא עוויאַאנ ,עקיד'תומימת ןייז

 ...דיל טסנעש ןייז ךות ןיא
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 ביול ינַאמ

 -- ןגעקטנַא רימ וטסמוק טָא ..,

 ; רעטסוי ַא גנוי-רעטסוש ַא

 לסעג קיטייז ַא ןופ טסמוק

 ,טעברַא ןייד ןופ תוחיר טימ

 טנװָא רעטעּפש רענמוס רער

 .ןעלסקַא ענייד ןופ דימ טגנעה

 ןגיוא עגנוי ענייד רָאנ

 ,רעייפ םענירג רעייז טימ

 טנוװָא םעניא ןענערב ייז

 .רערעוושרַאפ ַא ןופ טומ טימ

 ןפרַאש ַא קנואוו ַא טימ ןוא

 -- ןגיוא עגנוי ענייד ןופ

 ,רערעװשרַאפ ַא ןופ קנואוו ַא

 ,ןטױרטרַאפ ַא ,ךימ טספור וד

 ,הדירמ רעגילייה וצ

 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה סָאװ

 ,רעצרעה עגנוי עוװַארב ןיא

 ןגרָאברַאפ ךָאנ טרעקַאלפ ןוא

 רעלעק ןעמייהעג ַא ןיא
 .עװַאטסַאז רעד רעטניה ,טפה

 ןטיורטרַאפ ַא ךימ טסריפ וד
 ,ךעלסעג-רעטניה ,ךעלסעג ךרוד

 בײל ינאמ

 ןגעקטנַא רימ וטכט:ק טָא

 סעברעוו יד טימ ןפָאלש סָאװ

 ,טעמוא ןוא שינרעטסניפ ןיא

 םיטַאבעלַאב יד ךיוא רָאנ

 רעביטש יד ןיא ןפָאלש ייז

 : םולח ַא ןָא ןוא ור ןיא

 רעלעק ַא ןיא ץעגרע זַא
 ורמוא עזייב יד ףיוא טייג

 .ןרעטשרַאפ וצ ייז ףָאלש םעד

 ךעלבייש ןיא ואוו טינ ואוו רָאנ

 : ךעלּפמעל ךיז ןרעכיור ךָאנ

 טעברַא רעד ייב ךָאנ טציז טרָאד

 ,לדיימ-רעדיינש עכיילב ַא
 .רעדימ ַא גנוי-רעטסוש ַא

 ןטױלּפ רעביא ךימ טסריפ וד

 -- ךעלגעטש עמייהעג ףיוא ןוא

 : רעלעק רענעי זיא טָא ןוא

 ,ןדָאל רעטניה ןביוש יד

 ןטַארַאפ טינ לָאז ןייש ןייק

 .אנוש םעד -- רעריּפשכָאנ םוצ

 ןכייצ רעמייהעג ןייד רָאנ

 -- טנפעעג ריט ַא זדנוא טָאה

 ןטלייוװעג ןיימ וצ ריט יד



 : ןביולג ןטכאוועגפיוא ןוא

 רעטסעווש טימ ןוא רעדירב טימ

 ןגיילוצקעוװַא ּפָאק םעד

 ןטיירטש עטזיורבעגפיוא ןיא

 ןרַאה עזייב עלַא טימ

 ,רעגניווצַאב עגיטולב ןוא

 ,ןטייק ןיא זדנוא ןטלַאה סָאװ

 ,ןטייק ןיא יירפ רעזדנוא ןוא

 ,רבח ,רעניימ רעדורב ,וד .. ,

 ! רערעוושרַאפ רעגילייה וד

 ןסעגרַאפ דיירפ יד ןעק רעוו

 ,טנווָא םענעי רעלעק ןיא

 ןטָאש ןיא זדנוא ןשיװצ ןעוו

 עטיור יד ןָאפ רעזדנוא ןופ

 רעגניז רעסיז רעזנוא זיא

 רעכיילב ַאזַא ןסעזעג

 ןגיוא יד ןיא רעביפ טימ

 ,לדרעב לדייא ןייז טימ ןוא

 --- דוד ןוא טַאטשלעדע סָאװ

 --- ןעמָאנ רעקיד'תוכלמ ןייז

 טלכיימשעג טסיירט ַא יוװ זיא

 ןעגניז ןייז טימ םענייאניא

 ןּפיל עטכַאמשרַאפ יד ףיוא

 עטכָאיראפ טײלסטעברַא ןֹופ

 ,רעביטשסטעברַא עגנע ןיא

 רעבירגנליוק ןוא סּפַאש ןיא

 ןקע ןביז עלַא ףיוא

 רעטיירב רעד טלעוװ רעד רָאג ןופ

 .רעגניווצַאב ןופ ןוא טכענק ןופ

 ! םירבח ןוא רעדירב ,ריא ...

 ,ןסעגרַאפ דיירפ יד ןעק רעוו

 רעגניז רעסיז רעזדנוא ןעוו
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 ןגיוצרַאפ ליטשרעדניא טָאה

 :העובש רעזדנוא יו דיל ןייז

 ןברַאטש טעװ רע ןעוו ,גנוי זַא;

 -- ןגיל רבק ןיא טעוװ ןוא

 רבק ןייז וצ ןלָאז רימ

 ןעגנערב עטיור יד ןָאפ יד

 ןטיור ןיא טולב ןיא טברַאפעג

 ,ןטייק ןיא טײלסטעברַא ןופ

 ןדלעה ןופ טולב םעד ןיא ןוא

 ,ןטַאמעזַאק-סעמרוט ןיא

 ןלַאפעג וװַארב ןענייז סָאװ

 ,רענייש רעד יירפ רעזדנוא רַאפ

 ."רעיירפ ַא טלעוו ַא רַאפ ןוא

 ןגיוצעג טָאה רעגניז רעד

 ,העובש רעזדנוא יװ ,דיל ןייז

 ,רעלעק םעד ןיא עלַא ןוא
 ןעגנוזעגכָאנ ןבָאה רימ
 ןטלַאהעגנייא ןוא ליטש ,ליטש

 : רעטקיטשרַאפ שינעמורב ןיא
 אנוש רעד -- רעריּפשכָאנ רעד

 ןרעה טינ לוק רעזדנוא לָאז

 .ןריּפש טינ טולב רעזדנוא ןוא

 רעלעק ןיא זדנוא רעביא רָאנ

 ,עליטש ַא ןָאפ עטיור יד

 ןעגניז סָאד טרעהעג טָאה יז

 ,העובש רעזדנוא יו דיל סָאד

 לגילפ ןטכייל ריא טָאה ןוא

 -- טלקיוװעגפיוא טפַאשביל טימ

 -- ןטיור ןופ טכיל ןופ ןיורק ַא

 םענייש םעד ּפָאק םעד םורַא
 .רעגניז ןסיז רעזדנוא ןופ
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 ףךליב םוצ גנורעלקרעד

 רָאו ןיא טקורדעג ,ןעז ןעק ןעמ יוװ ,זוא ,גנונעביוצ יוד ,דליב סָאד -- !:ףיוא ייטש

 .'רעטעברַא רעשידיי רעד , ,/דנוב  ןופ ןַאגרָא םעד ףיוא טַאלב-רעש ַא יוו ,0

 -ולש , סָאװ ,רעטעברַא ןשידיי םעד טקעוו טסייג טייהיירפ רעד יוװ רָאפ טלעטש

 רעירפ ךָאנ טָאה סָאװ ,גנומיטש יד ןעוועג ךעלטנגווא זיא סָאד .טפָאלש ,"טרעמ

 ןוא רע-00--רע-70 יד ןיא ץנעגילעטניא ערענָאיצולָאװער עשידיי יד טשרעהַאב

 ןיז רעדנַא ןַא ןיא .עקירעמַא ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןוֿפ ןרָאי רע0

 :סיבַא ךָאנ ןוא ןרָאי ענעי ןיא גנומיטש עקיבלעז יד טָאה -- ?ן'קולארשי ,

 ןוֿפ ןקעוופיוא -- ןויצ יבבוח יד ןוא םיליכשמ יד טשרעהַאב ךיוא רעירפ

 .(?המדקה , ,עז) .ףָאלש

 ַא, דיל ס'יקסוועשטניוו .מ ןופ תורוש 4 טקורדעג ןענייז דלוב ןפיוא ןטנוא

 ןופ רעבמעצעד ןט-92 םעד ,ןָאדנַאל .רעקעװ , ןיא טקורדעג ,?גנַאזעג-ףמַאק

 וקסוועשטניוו יוזַא ווו ךיוא טזייוו סָאד .טיוט ס'טַאטשלעדע ןופ רָאי ,9

 ןופ ןעייר יד טקריװַאב ןבָאה ,רעדיל-טייהיירפ ס'טַאטשלעדע ךיוא יוזַא ןוא

 דייב סָאד) ,םי טייז רענעי ףיוא ןבעל ןשידיי ןיא םוקֿפיוא ןייז ייב -- ?דנוב,

 ,'ץידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא , רעד ןופ ."ןדיי .ג דנאב ןופ רעביא ָאד רימ ןקורד

 .(1942 קרָאי וינ



 טפנוקוצ יד ןיוש עזךיא

 ,ענעדלַאג יד טפנוקוצ יד ןיוש עז ךיא
 ; ןיורק יד ןגָארט טעוװ טַאטש רעד ואוו
 עשיטסילַאיצַאס ןטסיצילָאּפ
 .ןייטש לקניוו ןדעי ףיוא ןלעוו

 ,ןָארט ןפיוא טציז סָאװ ,טנעדיזערּפ ןופ

 ,קירטש יד טיצרַאפ סָאוװ ,ףירעש ןזיב

 == == -- -- עשיטסילַאיצָאס ןייז ןלעוװ עלַא

 ! קילג ַאזַא ףיוא ריא טנָאז סָאװ

 סָאװ, :ןעמָאנ ןרעטנוא טקורדעג ,דיל שיריטַאס ַא ס'טַאטשלעדע ןופ טנעמגַארפ)

 .("םיא וצ ריא טגָאז

 ןעייטרַאּפ

 ,םידיסח עריא טָאה -- ,ײטרַאּפ עדעי
 ,ךיז ייב ןיבר ןעמורפ ַא ןוא
 : םידימלת ענייז וצ רעמיא טקידערּפ סָאװ
 *..!ךיא יו טינ טקנעד סָאװ ןדעי ףיוא ייּפש , --

 ("עמיטשסקלָאפ יד, : דיל ןופ)
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 ,טציא זיב לָאמַא ןופ : רעקַאר ףלָאדור

 ."םַאלפ רעד ןוא -- דרעווש יד , : גרעבנייטש .נ .י ר"ד

 .ןעיידיא םטַאטשלעדע : ןַאטַאש .ח

 ,תומימת עקילייה ; גרעבנייטש ןרהא ר"ד



 רעקַאר ףלַאדור

 טציא זיב לָאמַא ןופ

 ,ץרעמ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טרעהרעד ךיא בָאה ןעמָאנ ס'טַאטשלעדע דוד

 -ָאֹּפ ַא יו טבעלעג בָאה'כ ואוו ,זירַאּפ ןיא ןעוועג זיא סָאד ,1982 ,לירּפַא רעדָא

 ןיא דנַאלשטיײיד ןזָאלרַאפ טזומעג בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ ,טנַארגימיא רעשיטיל

 ,1892 ,טסברַאה

 עוויטקַא רעייז ַא זירַאּפ ןיא טַאהעג טלָאמעד ןבָאה רעכיירטסע ןוא ןשטייד יד

 ,?ןטסילַאיצָאס עקיגנעהּפָאמוא ןופ ןייאראפ, םעד ,ןשטנעמ עגנוי ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ןדעי ןטלשהעגּפָא *לּפמעט-יד-גרובָאפ-עד-עפַאק, םעד ןיא טָאה ןייאראפ רעד

 יד .טכוזַאב טוג רעייז ןעוועג לָאמעלַא ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ טנװָא קיטנָאמ

 דנַאלשטייד ןיא םירבח יד טימ ןעגנואיצַאב עגנע ןטלַאהעגנָא טָאה עיצַאזינַאגרָא

 ןגעק ףמַאק ןרעווש רעייז ןיא ןפוא ןדעי ףיוא טציטשעג ייז ןבָאה ןוא ךיירטסע ןוא

 .רעדנעל עדייב ןיא עיצקַאער רעד
 רעשיכעשט ַא ךימ טגערפ זירַאּפ ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ םישדח סקעז ךרע ןַא

 בוא .ןעגנולמַאזרַאפ עשטייד ערעזדנוא ןכוזַאב קיסעמלגער טגעלפ סָאװ ,רבח

 םירבח עשידיי יד .ןטסיכרַאנַא עשידיי ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןכוזַאב םיא טימ ליוו ךיא

 -זעברַאב, םעד ףיוא עפַאק ַא ןיא טנוװָא קיטנוז ןדעי ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ

 סָאד זיא רימ רַאפ .טניוטשרעד לסיב 6 ןימ טָאה גָאלשרַאפ רעד .?רַאװלוב

 סָאװ ,ןייטשרַאפ טנָאקעג טינ בָאה'כ ןוא ,טפַאשניימעג עזעיגילער ַא ןעוועג םוטנדיי

 ,םזיכרַאנַא ן'טימ ןבָאה ןָאק יז תוכייש ַא רַאפ

 -טסָאק יד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו גנונַא ןַא טַאהעג םיוק טלָאמעד בָאה'כ

 -נעל .א .א ,דנַאלסור ,ןלױּפ ןיא ,דנַאלשטייד ןופ חרזמ ףיוא ןדיי יד ןופ) "ןעדוי

 -ַארגָאנטע רערעדנוזַאב ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה ָאד זַא ,טסואוועג טינ בָאה ןוא ,(רעד

 .ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנגייא ץנַאג ןיא טבעל סָאװ ,עּפורג-סקלָאפ רעשיפ

 רעדָא ,אשמו-עגמ םוש ןייק טַאהעג טינ ללכב טלָאמעד זיב ךיא בָאה ןדיי טימ

 ץניימ טָאטשטרובעג ןיימ ןיא שטָאכ ,ןעגנואיצַאב עכעלכעלפרעביוא ץנַאג טַאהעג

 ןוא ןט-5 ןיא ךָאד ןבָאה ןדיי .עדניימעג עשידיי עשּפיה ץנַאג ַא ןענופעג ךיז טָאה

 ןענייז ךָאד .ןייהר ןופ גערב ןקניל ןפיוא טרעדנַאװעגניײא ןיוש טרעדנוהרָאי ןט6

 יװ ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ רעדָא ,טיילטפעשעג עניילק ןעוועג ןטרָאד ןדיי עטסרעמ יד

 ןענייז רעטעברַא רעדָא סעכָאלעמלַאב עשידיי ןייק .ןטַאקָאװדַא ןוא םיריױטקָאד

 רעד ןיא ןטָארטעגניײרַא גנוי רעייז ןיב ךיא לייוו ןוא .אצמנב ןעוועג טינ יוװ טעמכ
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 ,טגערפעג םיא בָאה'כ ןוא קירעגיינ ןרָאװעג תמא ןַא ףיוא ךיא ןיב טציא .רעק

 .טדערעג ןטרָאד טרעוו סע ךַארּפש רעכלעוו ןיא

 -לעפ ערעדנַא עלַא ייב ןטפנוקנעמַאזוצ עכעלנע יו ,קעווצ ןבלעזמעד ןעניד ייז זַא

 ןוא ,עיגילער טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ טּפיוהרעביא ןבָאה רעטעברַא עשידיי ןופ

 ה ךיא ןעוו
 ,םוטנדיי ןגע ן : ו עניימ ןעגנואיושנָא

 ד
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 .ןדיי ןייק ןענופעג

 טינ ןטרָאד ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ךיא בָאה ,גנוגעװַאב רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס

 א ןופ
 לי
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 גערפ "7 שידיי זיא סָאװ ןוא, -- .רעפטנע ןייז ןעוועג זיא ,"שידיי ןיא, --

 ערעדנַא ךיוא טגָאמרַאפ רעבָא ,שטייד וצ ךעלנע רעייז זיא סָאװ ,ךַארּפש ַא; --- .ךיא

 טכייל ,ךעשט סלַא ,ךיא ןָאק ייז ןופ עסיוועג, ,רע טגָאז ,"ןטנעמעלע:-ךַארּפש

 ףױא-טּפַאכ ןעמ רעבָא .טַינ ערעדנַא ,שיסור ןופ ןעמַאטש ייז לייוו ,ןייטשרַאפ

 טינ טייטשרַאפ ןעמ סָאװ ןוא ,טלַאהניא םעד ןופ ןיוש ןיימ ןוא ןח םעד ךעלנייוועג

 ."ןרעג ךייא ןרעפטנע ןוא עכעלטניירפ רעייז ןענייז ןשטנעמ יד .ןעמ טגערפ ---

 ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז טנװָא קיטנוז םענייש ןייא ןיא רימ ןבָאה ױזַא ןוא

 סָאד .ןטסיכרַאנַא עשידיי ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןכוזַאב וצ *רַאוװלוב-זעברַאב, םוצ

 רעד ."עפאק? רעד ןופ קָאטש ןטשרע ןפיוא לַאז םעניילק ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 טכידעג ןעוועג זיא ,ןשטנעמ 60--50 םורַא ןעמענניירַא טנָאקעג טָאה סָאװ ,ץַאלּפ

 טניירפ ןיימ רעכלעוו טימ ,טײקמערַאװ יד .ןעמוקעגנָא ןענייז רימ תעשב ,טצעזַאב

 טינ ןענייז זיירק םעד ןיא זַא ,ןזיוועג רימ טָאה ,ןרָאװעג טסירגַאב ןעמעלַא ןופ זיא

 ןקירד סָאװ ,טניירפ ענייז רַאפ רָאפ ךימ טלעטש רע .רע'מינּפ עיינ ןייק ןעוועג

 -עטניא ןַא ןעוועג זיא סָאד .םכילע-םולש ַא ּפָא רימ ןביג ןוא טנַאה ןיימ קיצרַאה

 ןיא ןפרָאװעג סרעדנוזַאב טלָאמעד ךיז טָאה רימ .םלוע רענעבילקעג ,רעטנַאסער

 ,רענעמ יד טימ לָאצ רעכיילג ַא ןיא ןעוועג ןטרָאד ןענייז ןעיורפ יד סָאװ ,ןגיוא יד

 .עיסוקסיד רעד ןיא ןעמונעג ליײטנָא ךיוא ןבָאה ןוא

 ןיימ ןיא ךיא בָאה טנגוי ןיימ ןיא לייוו ,סיינ סעּפע ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ

 ,ןיוש ןענייז סע .ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ ףיוא ןעיורפ קינייװ ןעזעג טָאטש-םייה

 רעשיטסילַאיצָאס ַא ךיוא ןוא רעכעלרעגריב ַא ןופ ןבײהנָא ןעוועג טלָאמעד ,תמא

 ןיא ךעלכעזטּפױה קיטנעק ןעוועג זיא יז רעבָא .דנַאלשטייד ןיא גנוגעװַאב-ןעיורפ

 יד ןיא תעשב ,גיצּפייל רעדָא ןעדזערד ,גרובמַאה ,ןילרעב יו ,טעטש ערעסערג יד

 ךיז יז טָאה ,דנַאל םעד ןופ לייט ןשילױטַאק םעד ןיא סרעדנוזַאב ,טעטש ערענעלק

 ;דנַאלשטייד ןיא ךעלטנירג רעטעּפש ךיז טרעדנע ץלַא סָאד .ןריּפש טזָאלעג םיוק

 .טניוטשרעד ןייז וצ טנורג ַא טַאהעג תמאב ךיא בָאה רעבָא טלָאמעד

 ,םירבח עשידיי יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ןכוזַאב רעטּפָא ןביױהעגנָא בָאה ךיא

 טקרעמַאב ךיא בָאה טלָאמעד ןוא .טעדניירפַאב רעטנעענ ךיז ייז ןופ ךס ַא טימ ןוא

 עלַא טעמכ ןבָאה ,דנַאלמייה ןיימ ןיא טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,ןדיי יד .ךַאז ַא ךָאנ

 ןעוועג עלַא טעמכ ןענייז זירַאּפ ןיא טניירפ עניימ תעב ,סַאלקלטימ םוצ טרעהעג

 -עטניא לָאצ ַא ןענופעג וליפא ךיז ןבָאה זיירק ןשיטַאּפמיס םעד ןיא .רעטעברַא

 -ָאֹּפ יד ןעוו .ןטעטיזרעווינוא ןיא ןעגנַאגעג דנאלסור ןיא ןענייז סָאװ ,ןלַאוטקעל

 -מוא יד ואוו ,זירַאּפ ןייק ןגָארטרַאפ רעטעּפש רעבָא ייז ןבָאה תופידר עשיטיל

 עטסרעמ יד ןבָאה ,םוידוטש רעייז ןצעזוצטרָאפ טביולרעד טינ ייז ןבָאה ןדנעטש

 .הנויח ףיוא ןענידרַאפ ןענעק וצ ךַאפ ַא טנרעלעגסיוא ךיז ייז ןופ

 בָאה ךיא ןעמעוו ,רענדער רעטשרע רעד ,ץישפיל .י טרעהעג ךיוא טָאה ייז וצ

 םיטניא ןרָאװעג דלַאב ךיא ןיב םיא טימ .שידיי ןדער טרעהעג טנװָא םענעי ףיוא

 ןעמַאזוצ טָאה ץישפיל ,ןדנוברַאפ םיא טימ ןעוועג טיוט ןייז זיב ןוא טעדניײרפַאב

 ןוא ,זירַאּפ ןיא םירבח עשידיי ערעזדנוא ןופ רערעדנַא ןַא ,ןָאסניקדאר .ב טימ

 -ידיי סלַא ןעמָאנ ַא טכַאמעג רעטעּפש ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסווָאלטישז םייח טימ
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 טרידוטש ,ןעיידיא עשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ רעטערטרַאפ ןוא רעלעטשטפירש רעש

 ,דנַאלסױא ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ רעטעּפש עלַא ןענייז ייז זיב ,דנַאלסור ןיא

 ןוא ןָאסניקדאר תעב ,יירעצעזטפירש טנרעלעגסיוא זירַאּפ ןיא ךיז טָאה ץישפיל

 ןעלטנַאמ-ןגער ןכַאמ ןופ טיורב רעייז טנידרַאפ ןבָאה ַאינַאט יורפ ןייז

 ךיא סָאװ ,עניימ טניירפ עשידיי ייווצ ךָאנ ןרעוו טנַאמרעד ןפרַאד סע ןוא

 יז ךיוא .טרָאּפַאּפַאר .ש ןוא ןָאדרָאג סקַאמ ,זירַאּפ ןיא טנעקעג טלָאמעד בָאה

 ןָאדרָאג .ץנעגילעטניא רעשידיי-שיסור רעד ןופ ןעייר יד ןופ ןעמוקעג ןענייז

 -עווַאב-"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ; רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טנעדוטס רעגנוי סלַא טָאה

 טָאה ןטרָאד .ריביס ןיא רעטקישרַאפ-שיטילָאּפ סלַא טבעלעג ןרָאי עגנַאל ןוא גנוג

 יד ןעמעוו ,ןאנעק שודרָאשזד רעלעטשטפירש רענַאקירעמַא ןטימ טנַאקַאב ךיז רע

 טָאה ןאנעק .רעצעלּפ-עגרָאטַאק יד ןכוזַאב וצ טביולרעד טָאה גנוריגער עשירַאצ

 -עג טצעזעגרעביא זיא סָאװ ,"ריביס, קרעוו טמירַאב ןייז ןבירשעגנָא רעטעּפש

 ,םשור ןקיטלַאװעג ַא טכַאמעג טייצ רענעי ןיא טָאה ןוא ןכַארּפש ךס ַא ףיוא ןרָאװ

 ןוא ריביס ןופ ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ןרָאי רעק-80 יד ןופ ףוס ןיא זיא ןענָאדרָאג

 ןיא סָאװ ,טרָאּפַאּפַאר .זירַאּפ ןיא טלקמ-ריע ןַא ןענופעג יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ךיוא ךיז טָאה ,יקסינַא .ש ןעמָאנ ןשירעלעטשטפירש ןייז רעטנוא טנַאקַאב רעסעב

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא יו ,רעשיסור רעד ןיא ןעמָאנ ן'בושח ַא ןברָאװרעד

 טיונ ןוא תוקחד סיורג ןיא טבעלעג רע טָאה ,טנעקַאב םיא טימ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 .+יירעדניבכוב ךרוד קיד'הרצ רעייז טרענרעד ךיז ןוא

 ןופ טיבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ עסיורג ןבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ עלַא יד-טָא

 ,זירַאּפ ןיא ןטנַארגימיא עשידיי יד ןשיוװצ ןעיידיא עכעלטייהיירפ ןטײרּפשרַאפ

 ןיא ןלַאוטקעלעטניא עשידיי יד עדארג סָאװ ,לַאפוצ ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא'ס

 ךיא תעשב ,ןייטשרַאפ וצ רעווש ןעוועג רימ זיא סָאװ ,שידיי ַא טצונעג ןבָאה זירַאּפ

 ,עטיל ןופ רעטעברַא עכַאפנייא יד ןופ ךַארּפש יד ןגלָאפכָאנ טנעקעג טכייל בָאה

 רעדָא רעד טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה סע רָאנ יו .עינעמור רעדָא עניארקוא ,ןליוּפ

 ןעמ טָאה ,עיצנעגילעטניא רעשידיי-שיסור רעד ןופ זיירק םעד ןופ רבח רענעי

 טגרָאבעג ןייז ןלעװ ןצַאז ךַארּפש ענייז ןופ טפלעה ַא זַא ,סיוארָאפ ןיא טסואוועג

 ,שיסור ןופ

 ןיא ןברָאװרעד ייז ןבָאה גנודליב רעייז סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה סָאד

 -סיוא רעטכייל ןעוועג ייז רַאפ זיא -- ןלושכיוה ןוא ןטעטיזרעווינוא עשיסור יד

 ,טשרעהַאב ךעלטנירג ןבָאה ייז סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא ןעקנַאדעג ערעייז ןקירדוצ

 -ַאּפש רעד ןיא ןבירשַאב ךעלריפסיוא זירַאּפ ןיא ןשינעגעגַאב עניומ בָאה ךיא (*

 ןיא) "?אקסָארראב אל ןע, דנאב רעטייווצ רעד .תונורכז עניומ ןופ עבַאגסיוא רעשינ

 1089 ןיא ויא ןוא שידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא םיובנריב .י ךרוד זיא (םערוטש

 רענעי ןופ ןעגנורוסַאּפ יד ןריסערעטנוא סע ןעמעוו .סערייא-סָאנעוב ןיא ןענישרעד

 טכייל ךוב ןיימ ןיא ןָאק ,עטכישעג רעד וצ גנַאל ןיוש טרעהעג סָאװ ,טווצ רענעגנַאגרַאפ

 רעד ןוֿפ ןרעוו וצ ןסירעגסיורַא ןענידרַאפ עכלעוו ,ןטווהלעצנייא ענעי ןעניֿפעגסיוא

 -עג רעד ןגעוו סָאו ,טימרעד קיטכיוו רעמכָאנ ןענויז תונורכז עניימ .טייקנסעגרַאפ

 רעויז טציא זיב זוא טיוצ רענעי ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכוש

 .ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא ןרָאװעג טכעלטנעפערַאפ קינייוו
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 רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד ןכלעוו ,שיאערבעה לסיב סָאד וליפא

 ,שידיי רעייז ןיא ןפלעה טנעקעג קיניײװ ייז טָאה ,טנגוי

 ךַארּפש עשירַארעטיל ַא ןרָאװעג זיא שידיי זַא ,ןסעגרַאפ טינ ךיוא ףרַאד ןעמ

 -רעניא עבלעז יד טכַאמעגכרוד טָאה יז .ןרָאי רעקיצעביז יד ןופ ןטימניא טשרע

 ןופ גנולקיװטנַא עשינַאגרָא יד .ןכַארּפש ערעדנַא עלַא סָאװ ,גנולקיוטנַא עכעל

 -ַאלק עריא יװ םעדכָאנ טרעלענשרַאפ קידנטײדַאב ךיז טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד

 ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא ץרּפ ,(עלעדנעמ) שטיװָאמַארבַא יו ,רעטערטרַאפ עשיס

 -עד רָאנ ןָאק ןעמ זַא ,ןייא קיטכיר ןעעז ,ןבירשעג שיאערבעה ףיוא רָאנ רעירפ

 ןעמ ביוא ,קלָאפ ַא ןופ רוטלוק רעקיטסייג רעד ףיוא סולפנייא ןַא ןעניוועג טלָאמ

 .ךַארּפש ןייז ףיוא טביירש ןעמ ןוא טדער

 טלייצרעד רעטעּפש רימ ןבָאה עדלָאג יורפ ןייז ןוא ןַאמרעבליז טניירפ עניימ

 טָאה וירַאּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ יד ףיוא זַא

 סנַאמרעבליז יד .שיסור ףיוא ןגַארטרָאפ עלַא טעמכ ןטלַאהעג ביײהנָא ןיא ןעמ

 ןטּפיגע ןיא טײײצ ערעגנעל ַא טבעלעג ,עניטסעלַאּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז

 -עטלע רעד ןופ ןרענָאיּפ יד וצ ןרעהעג ייז .זירַאּפ ןיא טצעזַאב רעטעּפש ךיז ןוא

 "ַאנ ,ןבָאה ייז ,זירַאּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב רעכעלטייהיירפ רער

 רעכוזַאב ערעדנַא יד ןופ עטסרעמ יד ךיוא ןוא ,טנעקעג טינ שיסור ןייק ,ךעלריט

 -עג ךעלדנע ןעמ טָאה .ןענַאטשרַאפ טינ שיסור ןייק ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ יד ןופ

 ,ןייטשרַאפ לָאז רערעדעי ידכ ,ןעגנולמַאזרַאפ עלַא ףיוא שידיי ןדייר ןבייהנָא טזומ

 ,טדער ןעמ סָאװ

 -עמלגער ךיא ךוזַאב םירבח עשידיי יד טימ טפַאשטנַאקַאב רעטשרע ןיימ טניז

 יד ןיא ךיז קילײטַאב ךיא .?רַאװלוב-זעברַאב; םעד ףיוא ןטפנוקנעמַאזוצ יד קיס

 ךיז ימַאב'כ ,ןגַארטרָאפ ןטלַאה וצ ןדַאלעגנייא דלַאב ןיילַא רעוו ןוא סעיסוקסיד

 ,ןייטשרַאפ טכייל זטנָאק רימ לָאז רערעדעי ידכ ,שטייד ןכַאפנייא ןַא ףיוא ןדייר וצ

 ןעוו ,רעשיטַאּפמיס ךָאנ ןרָאװעג רימ זיא זיירק רעכעלדמערפ רעיינ רעד

 -שג ןוא ,טעדניירפַאב טנעָאנ ןעמעלַא טימ ךיז םישדח לָאצ ַא ןופ ךשמ ןיא בָאה'כ

 טנרעלעג ןענעק ךיא בָאה ןטרָאד .םירבח יד ןופ ןעמייה יד ןיא ןדַאלעגנייא ןרָאװ

 ןגעוו סרעדנוזַאב ,טנַאקַאבמוא ןעוועג טלָאמעד זיב רימ ןענייז סָאװ ,ןכַאז ךס ַא

 רעד ןגעוו ןטייהלצנייא עטנַאסערעטניא ןוא ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד

 , דנַאל ןשירַאצ םעד ןיא גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער

 -רַאפ ףיוא ןדייר ןדַאלעגנייַא ןיוש ךימ ןעמ טָאה םורַא טייצ לקיטש ַא ןיא

 .ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןטסילַאיצָאס עשידיי ןופ ןרעוו טכוזַאב ןגעלפ סָאװ ,ןעגנולמַאז

 .זירַאּפ ןופ טנגעג רעדעדנַא ןַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןיוש ןענייז ענעי רעבָא

 רעד ףיוא "ראזערט, עפַאק רעד ןיא טנוװָא קיטיירפ ןדעי ןעמוקרָאפ ןגעלפ ייז

 .רעייז ןוא טכוזַאב טוג ןעוועג לָאמעלַא טעמכ ןענייז ייז .סַאג ?לּפמעט-יד-יעיווע
 -נעמַאזוצ עשיטקַאט ןוא עשיטערָאעט וצ טפָא ןעמוק טגעלפ ןטרָאד .קידנגערנָא

 טקוקעג טינ רעבָא .ןעגנוטכיר ענעדיישרַאפ יד ןופ רעגנעהנָא יד ןשיווצ ןסיוטש

 ןקיאור ַא ףיוא ןרָאװעג ןשָארדעגסיױא ןעגנוניימ שנעדיישרַאפ יד ןענייז םעד ףיוא

 .ןפוא ןכעלכַאז ןוא
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 ,"ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג ןעזעג ןטרָאד טָאה ןעמ

 טבעלעג טלמעד טאה סָאװ ,ווָארװַאל רטָאיּפ ןופ רעגנעהנָא ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 -קעלעטניא עשיסור עקינייא וליפא .ןטסיכרַאנַא ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ןוא ,זירַאּפ ןיא

 יד ןגלָאפכָאנ טנָאקעג רעבירעד ןבָאה ןוא שטייד ןענַאטשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןלַאוט

 -כיוו ַא ןעוו סרעדנוזַאב ,ןעגנולמַאזױוַאפ ענעי וצ ןעמוקעג טפָא ןענייז ,סעיסוקסיד

 ןענייז -עכוװַאב עלַא טעמכ .גנונעדרָא-גָאט רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא עגַארפ עקיט

 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןגָארטרָאפ עלַא טעמכ ןוא רעטעברַא עשידיי ןעוועג

 ןוא ,שיסור ןיא טַארעפער ַא טנעילעג ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ ; שידיי ןיא

 ,שיזיוצנַארפ ןיא ךיוא לָא:ַא

 ,טלעוו ,רעדמערפ ױזַא ךָאנ טלָאמעד רימ ןוא ,רעקיטרַאנגײא רעד ןיא טָא

 עטשרע סָאד ךיא בָאה ,ןבעל ןקידרעירפ ןיימ ןופ שרעדנַא רעייז ןעוועג זיא סָאװ

 -תונברק םעד ןופ ןענופעגסיוא ןוא רעדיל ס'טַאטשלעדע דוד ןעגניז טרעהעג לָאמ

 -ַאב ןיימ רַאפ םישדח סקעז םורַא .רעטכיד-סקלָאפ ןשידיי םעד ןופ ןבעל ןלופ

 ןיא טכוזדניווש ןופ ןברָאטשעג טַאטשלעדע זיא םירבח עשידיי יד טימ טפַאשטנַאק

 .ןרָאי ענייז ןופ ילב-גנילירפ עמַאס

 ואוו ,רעצרעה סנעמעלַא ןיא קידעבעל ןוא שירפ ןעוועג ךָאנ זיא קנעדנָא ןייז

 רעדיל ענייז טרעהעג בָאה'כ .גנַאלקּפָא ןקיטלַאװעג ַא ןענופעג ןבָאה רעדיל ענייז

 ,זירַאּפ ןיא םירבח עשידיי יד ןופ ןעגנומענרעטנוא עכעלטפַאשלעזעג עלַא ףיוא

 יז טָאה'מ גנורעטסיײגַאב רעכעלרעניא ןוא ןערב ןכלעוו טימ .,ןעזעג ךיוא ןוא

 -גייא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא טכַאמעג ןײלַא רימ ףיוא ןבָאה רעדיל ענעי ,ןעגנוזעג

 יד רעדייא ןליפעג ערעדנַא ץנַאג ןפורעגסױרַא ןיײלַא רימ ייב ןבָאה ייז לייוו ,קורד

 .רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעגנַאזעג ערענָאיצולָאװער עטסרעמ

 טָאה ךיירקנַארפ .ןעמענַאב טנָאקעג ןטסעבמַא סָאד ךיא בָאה זירַאּפ ןיא דארג

 וקיטלַאװעג ַא ןופ סיזירק ןכעלטּפַאשלעזעג ַא ןופ ןטימניא ןענופעג טלָאמעד ךיז

 יוטש טימ טרעגנַאװשעג ןוא עקיאורמוא ןַא רעייז ןעוועג זיא טייצ יד .םענרַאפ

 עשיזיוצנַארפ עצנַאג סָאד טרעדורעגפיוא ףיט טָאה לַאדנַאקסיַאמַאנַאּפ רעד .סמער

 .עטסגרע סָאד טרַאוװרעד טָאה'מ זַא ,גנומיטש ַא ןפַאשעג ןוא קלָאפ

 -ָארּפמָאק קרַאטש ןענייז סע ןכלעוו ךרוד ,לדניווש-ץנַאניפ רעלַאסָאלָאק רעד

 רעד ןופ ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשיזיוצנַארפ םעד ןופ רעדילגטימ ךס ַא ןרָאװעג טריטעמ

 טָאה רע .יֹורְטוצ סקלָאפ םעד ןבָארגעגרעטנוא קידנעטשלופ טָאה ,ןײלַא גנוריגער

 טוָאלעג טינ גנַאל ןבָאה סָאװ ,סעיצרַאטסנָאמעד-ןסַאמ עקיטכעמ ןפורעגסורַא

 ןעגנוקעדפיוא ןוא ןעגנוריסַאּפ עיינ יד .ןקיאורַאב ךיז ,ךיז וצ ןעמוק דנַאל סָאד

 ,קלָאפ םעד ןופ ןרָאצ םעד טרעקַאלפעצ רדסכ ןבָאה

 -רעביפ ַא טשרעהעג ללכב טָאה סע עכלעוו ףיוא ,סעיצַארטסנַאמעד ענעי

 גנַאזעג-ןסַאמ ןטימ טקידנעעג קידנעטש ךיז ןבָאה ,גנומיטש עטציירעג ןוא עקיד

 .ךייר רעייז ייז טימ זיא ךַארּפש עשיזיוצנַארפ יד .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןופ

 ןרעו טצעזעגרָאפ טפָא ןגעלפ ןעגנולמַאזרַאפ יד ךָאנ סעיצַאטסעפינַאמ יד טָא

 ןסױטשנעמַאזוצ ךרוד ןקידנע ךעלנייוועג ךיז ןוא ןסַאג יד רעביא ן'העש עגנַא-

 ,ייצילָאּפ רעד טימ
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 ןייק ןעמוקעג טייצ רעטגערעגפיוא רענעי ןיא זיא סָאװ ,ןדמערפ םעד ףיוא

 יװ ,רעדיל יד ןופ גנַאזעג-ןסַאמ סָאד םשור ןטסקרַאטש םעד טכַאמעג טָאה ,זירַאּפ

 ,"רעזימ-עד-ערפ, ,"ובעד, ,"לאינאמראק; ,"ןַאיַאמ ַאל, ,"לַאנָאיצַאנרעטניא; רעד

 לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע :ערעדנַא ךס ַא ןוא ,(טיונ ןיא רעדירב ,"הרצל חא;)

 רעכעלטפַאשנדײל טימ רעזדלעה רעטנזיוט ןופ ןלַאשסױרַא רעדיל יד טרעהעג

 ןקיטכעמ ַאזַא ןענוסעג ןבָאה סָאװ ,ןליפעג ערענָאיצולָאװער יד בילוצ תובהלתה

 ןיא .ןעגנַאזעג ענעי ןופ סעידָאלעמ יד ןיא יאס ,טסקעט םעד ןיא יאס קורדסיוא

 סָאװ ,קלָאפ םעד ןופ סעיצידַארט ערענָאיצולָאװער יד טזיורבעג ןבָאה רעדיל יד

 ענייז ןקידיײטרַאפ וצ ןיירַא טנעה ענעגייא יד ןיא לרוג ןייז ןעמונעג טפָא ױזַא טָאה

 ,טפנוקוצ ערעסעב ַא ןפמעקוצסיוא ךיז ןוא טכער-ןשטנעמ

 רעצרעה יד טמַאלפעצ טָאה סָאװ העש עטקנעבעגסיוא יד וליפא ביוא ןוא

 םעיינ ַא ןדנוצעגנָא ךָאד יז טָאה ,ןעמוקעג טינ םויה דע ךָאנ זיא ,ןענָאילימ ןופ

 עלַאיצָאס ןוא עקיטסייג עלַא ןעקנַאדרַאפ וצ ןבָאה רימ ןעמעוו ,עּפָאריײא ןיא טסייג

 סלַא ןבילברַאפ זדנוא זיא רעכלעוו ןוא טרעדנוהרָאי ןט-19 םעד ןופ ןעגנוכיירגרעד

 טָא טברַאטש סע ואוו ןוא .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ השורי עכעלגנעגרַאפמוא

 יד ,ןשטנעמ םעד ןופ גנונעפָאה עטצעל יד ךיוא טברַאטש ןטרָאד ,טסייג רעד

 ןָא ןוא ,ןטייווצ םעד וצ רוד ןייא ןופ רעביא טייג סָאװ ,טפַאשקנעב עסייה עקיביײא

 ,טלַאהניא ןוא טרעוו ןייז טרילרַאפ ןבעל סָאד רעכלעוו

 ןרָאצ-ןוא-רעצ ןבלעז םעד ןופ טריריּפסניא ןענייז רעדיל ס'טַאטשלעדע ךיוא

 ןרעוו ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג יד ואוו ,טלעוו רעדנַא ןַא ןופ ןעמוק ייז רעבָא .טסייג

 -סױרַא ןקורדנייא ערעדנַא ךיוא רעבירעד ןזומ ןוא ,ןלַאװק ערעדנַא ןופ טזיײּפשעג

 ןיא ןוא .רעטכיד ןלַאטנעמיטנעס ַא רַאפ ןטַאטשלעדע ןטלַאהעג טָאה ןעמ .ןפור
 טינ לָאז רע קלָאפ ןכלעוו וצ ,רעטכיד רעדעי יװ ,ןעוועג ַאזַא רע זיא ןיז ןסיוועג ַא

 ןופרעד טמערופ ןוא המשנ רענעגייא רעד ןופ ןליפעג ענייז טּפעש סָאװ ,ןרעהעג

 יד טַאהעג רעבָא ןבָאה רעדיל ס'טַאטשלעדע .ןעגנולעטשרָאפ ןוא רעדליב ענייז

 ןטרָאד ןוא תומשנ ערעדנַא ןיא ןליפעג עכעלנע ןקעוורעד וצ טפַארק עשיגַאמ

 ,לַאפ רעד טינ זיא סָאד ואוו .סענורטס ענעגרָאברַאפ ןעגנילקעצ ןוא ןרירַאב

 -ערטסיימעגסיוא זיא יז ןעוו וליפא ,גנוטכיד רעטסנעש רעד וצ טלַאק רימ ןביילב

 יד ןוא ןגָאז וצ סָאװ טינ זדנוא טָאה יז .טסנוק רעד ןופ םיללכ עלַא טיול טעוו

 ,עיזעָאּפ רעד ןיא ךיוא ױזַא ,קיזומ רעד ןיא יו לייוו .טלַאהניא ןָא טביילב םרָאּפ

 סָאװ ,ןליפעג יד ןופ עינָאמרַאה עכעלריטַאנ יד ןָאט רעשלַאפ רעדעי טרעטשעצ

 .ןעמַאזוצ ןסילפ טייקכעלקריוו ןוא םיורט ואוו ,ןטרָאד דארג ןטסקרַאטשמַא ןקריוו

 ,ןעגנובעלרעביא עכעלרעניא ןופ רעטכיד םייב טינ טלַאוװק סָאװ ,ץלַא זיא שלַאפ ןוא

 ,ןבעלוצרעביא סָאד ערעדנַא ךיוא ןכַאמ טינ םעד בילוצ ןָאק ןוא

 . ןופ עירָאגעטַאק רעד וצ טנכעררַאפ טָאה רעלדאב ןעמעוו ,אפ ןעלַא רַאגדע

 : טגָאזעג טָאה רע ןעוו ,טליפעג ןטספיטמַא סָאד טָאה ,"רעטכיד ענעטלָאשרַאפ , יד

 -רעד עקַאט .,"ןבעל ןופ רָאװ יד ןעמיורט ןיא ןקילברעד סָאװ ,יד ןיא ביולג ךיא;

 -יורט ןופ רעבירעד ןרעוו ,םיורט םעד ןיא ןיוש טבעל טייקכעלקריוו יד סָאװ רַאפ

 ,ןריובעג ןטייקכעלקריוו עיינ ןעמ
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 -יטנעס ןעוועג זיא רע וליפא ןעוו ןוא ,טליפעג סָאד טָאה טַאטשלעדע ךיוא

 -סיז ןעמענעגנַאמוא םעד טַאהעג טינ ךָאד טײקלַאטנעמיטנעס ןייז טָאה ,לַאטנעמ

 ענעמואוושעצ סעמעוו ,רעטכעלפנעמַארג ןטסוּפ ַא ןופ קַאמשעגייב ןקידנצירקַאל

 ענייש ןופ ץכעסיגסיוא עשיטעָאּפ , סלַא טסיזמוא טינ טנכײצַאב ןעמ רעדליב:טרָאװ

 -יב רעד ןופ ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רעדיל סטַאטשלעדע ."ףורַאב ןופ תומשנ

 טריפעג טָאה ןוא הללק ַא ןעוועג ןײלַא םיא רַאפ זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו רערעט

 ,טיוט ןקיטייצירפ ןייז וצ

 ַא טכַארבעגסױרַא טָאה ךַארּפש עשידיי יד זַא ,ןענעקייל טינ טעװ רענייק

 ןיא ןטַאטשלעדע ןגיטשעגרעבירַא ןבָאה סָאװ ,רעטכיד עקידנצנעלג עייר עצנַאג

 ןיוש ךיז טרעלקרעד סָאד .קורדסיוא ןופ טײקיטרַאנדיײשרַאפ ןוא םרָאפ ןופ טרּפ

 טכַאמעגכרוד טָאה ןיײלַא ךַארּפש יד סָאװ ,גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל רעד טימ

 -כיד ַא זַא ,ןטּפױהַאב טינ רענייק טעװ ךָאד .טיוט ןייז טניז רָאי קיצכעז יד ןיא

 רעדייא ,לַאװק ןרעפיט ןוא ןרענייר ַא ןופ ןסָאלפעג זיא סע ןעוו זיא קרעוװ שירעט

 !ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע

 -רַא עשידיי יד ןסולפנייאַאב קרַאטש ױזַא טנָאקעג ןבָאה רעדיל ענייז ביוא

 טָאה רעדיל ענייז ןיא .לַאפוצ ןייק ןעוועג טינ סָאד זיא ,רעדנעל עלַא ןופ רעטעב

 ןוא ,ןשינעפיט:ץרַאה יד ןופ טמָארטשעג טָאה עכלעוו ,עטָאנ ַא ןפָארטעגנָא רע

 ןופ רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןקיטכעמ ַאזַא ןעניפעג טזומעג רעבירעד ןבָאה ייז

 םיא רָאנ ,ןעגנוזַאב רָאנ טינ לרוג ןעמַאזיורג רעייז טָאה רע .ןשטנעמ עטנלע יד

 ,טבעלעגכרוד ןוא ןגָארטעגכרוד םיא בייל רענעגייא רעד ףיוא ,טלייטעג ןיײלַא

 טָאה ,זירַאּפ ןיא טרעהעג טלָאמעד בָאה'כ סָאװ ,רעדיל-טַאטשלעדע יד ןופ

 סע ."רעירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד, טכַאמעג רימ ףיוא קורדנייא ןטספיט םעד

 : רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טבייה

 -- טייק עכַאפיירד ַא ןגָארט רימ ,רעדירב

 ,רעקנעד סלַא ,ןפַאלקש סלַא ,ןדיי סלַא

 טיוט םוצ טרעטַאמעג ןוא טגָאיעג ןרעוו רימ

 ! רעקנעה ןוא ןטימעסיטנַא ןופ

 ּפַאצַאק רעדליוו רעד דנַאלסור ןיא זדנוא טקירד סע

 הנידמ רעיירפ רעד ןיא ,ָאד ןוא
 ּפַאש ןרעטסניפ םעד ןיא זדנוא ןעמ טרעקרעקרַאפ
 ! ענישַאמ רעד ייב ןטולב רימ ואוו

 ייווצ בילוצ רימ ףיוא קורדנייא ןקידלַאװעג ַאזַא טכַאמעג טָאה דיל סָאד
 ןפלָאהעג ךס ַא ,ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סע ױזַא יו ,ןפוא רעד טָאה ,תישאר .ןכַאז
 ס'טַאטשלעדע וצ סעידָאלעמ עטסרעמ יד .קורדנייא םענעמוקַאב םעד ןקרַאטשרַאפ
 עטסרעמ יד ןיא ןבָאה סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשיסור ןופ טגרָאבעג ןעמ טָאה רעדיל
 -ברעמ םעד ןופ רעוא םעד רַאפ שינָאכנַאלעמ ןוא קירעיורט ןעגנולקעג ןלַאפ
 ךימ ןוא קיד'הללי סרעדנוזַאב ןעגנולקעג רעבָא טָאה דיל סָאד-טָא .רעיײּפָארײא
 ןוא ,גנואיצוצ עסיורג ַא טַאהעג ,קפס ןָא ,טָאה גנַאזעג רעד .טרירעג ןטספיטמַא
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 טנָאקעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה ,רעהעג ןשילַאקיזומ ַא טַאהעג רָאנ טָאה סע רע

 .קורדנייא םעד ןופ ןעיײרפַאב

 ןפַאשעג טָאה סע רעװ ,ןָאסניקדאר טניירפ ןיימ טגערפעג רעבירעד בָאה ךיא

 זיא עידָאלעמ יד זַא ,סיוא םיא ןופ ךיא ןיפעג .דיל-טַאטשלעדע םעד וצ קיזומ יד

 -עג טָאה רָאטיזָאּפמָאק רעשיסור ַא סָאװ ,שרַאמ-רעיורט ַא ןופ ןרָאװעג ןעמונעג

 .יקסוועשינרעשט רעקנעד ןשיטסילַאיצָאס ןסיורג םעד ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוו

 -לעדע .רָאלק ןצנַאגניא ןרָאװעג רימ רעטעּפש טשרע זיא ךַאז עטייווצ ַא ןוא

 רעירפ ךיז בָאה'כ רעכלעוו טימ ,עגַארפ ַא טקעוװרעד רימ ייב טָאה דיל ס'טאטש

 ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ךיא בָאה טסילַאיצָאס רעגנוי סלַא .ןעמונרַאפ טינ יו טעמכ

 ןטימעסיטנַא טימ ןסױטשנעמַאזװצ ערעווש לָאצ ַא טַאהעג רעפרעד עשטייד ןיא

 וצ ,ןלָאצ ערעסערג ןיא רָאנ ,ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טלָאמעד ןענייז ,טיילעגנוי ,רימ

 טָאה םירעױּפ עטצעהעגפיוא עשיטַאנַאפ יד טימ לייוו ,ןעגנולמצזרַאפ עכלעזַא

 ,ןסַאּפש טנָאקעג טינ ןעמ

 -ָאק טימ ןגעלפ םירעוּפ יד זַא ,טריסַאּפ טפָא טָאה םעד ףיוא טקוקעג טינ

 רימ .רעפרעד יד ןופ ןבײרטסױרַא ךעלבעטשכוב זדנוא סעלעמָאּפ ןוא סערעשט

 יד לָאמעלַא טינ זיא ךָאד ,טנָאקעג ןבָאה רימ יוװ טוג ױזַא ןקידייטרַאפ ךיז ןגעלפ

 ןבָאה ןעגנוריסַאּפ עמענעגנאמוא יד טָא .טייז רעזדנוא ףיוא ןעוועג טכַאמרעביא

 -עג טינ ןבָאה רימ .טכַאמעג טינ זדנוא ףיוא םשור ןקרַאטש ןייק ןגעווטסעדנופ

 -מוא ןוא עטריפרַאפ יד ןופ םזיטַאנַאפ ןלַאטורב םעד ןופ סעמיצ ןסיורג ןייק טכַאמ

 .ןקערשּפָא טזָאלעג טינ ךיוא ךיז רעבירעד ןוא ,םירעױוּפ עקידנסיוו

 ןופ רעטרעוו עטנַאקַאב יד ךרוד ןרָאװעג טקרַאטשעג ךָאנ ייברעד ןענייז רימ

 -לַאיצָאס רעשיכיירטסע רעד ןופ רעריפ רעקיטלָאמעד רעד ,רעלדא רָאטקיװ .ריז

 וַא ,טרעלקרעד שיטסירָאמוה טָאה סָאװ ,דיי ַא ןײלַא ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד

 טָאה רע ."םינָארַאנ יד ןופ םזילַאיצָאס רעד ךעלטנגייא זיא םזיטימעסיטנַא רעד;

 טרעוו םירעיוּפ יד ןופ טייקנדירפוצמוא עקידנסקַאװ יד זַא ,ןגָאז טלָאװעג םעד טימ

 יז ןיילַא ךיז ןופ ןזומ סָאװ ,ןשינטלעהרַאפ עכעלטפַאשטריװ ךרוד טכַאזרוארַאפ

 סולפנייא םעד ןופ געײרּפַאב ךיז ןלעוװ ייז יו לענש ױזַא ,םזילַאיצָאס םוצ ןביירט

 ןבָאה רימ יו טושּפ ױזַא ןעוועג טינ ךַאז יד זיא ךָאד .ןגָאגַאמעד עזָאלנסיוװעג ןופ

 טנכערעג טלָאמעד ךיז ןבָאה רימ .ןטסַאיזוטנע עגנוי סלַא טלעטשעגרָאפ ךיז יז

 ןריפ לָאמעלַא טינ ןזומ ייז זַא ,טסואוועג טינ ןוא ןרָאטקַאפ עשימָאנָאקע טימ רָאנ

 ,ןטַאטלוזער עקיטסייג עבלעז יד וצ

 זיב אטאלּפ ןופ ,ןימ ןדעי ןופ סעירָאעט-ןסַאר יד ןוא םזיטימעסיטנַא רעד

 טינ ןענייז ,גרעבנעזָאר ןשרעלטיה ןוא רעטניג ,שזופעל ,ןיעלרעבמעשט ,אניבאג

 -ָאכיסּפ ךיוא ןזומ רָאנ ,ןשינעטלעהרַאפ עכעלטפַאשטריװ:ןייר ןופ טַאטלוזער ןייק

 .לצרָאװ עמַאס םוצ ןעוועטנורגרעד ךיז ליוו ןעמ ביוא ,ןרעוװ טריוילַאנַא שיגָאל

 ןענייז ןכַאזרוא ערַאבלטיממוא ערעייז לייוו ,ןעמעלבָארּפ עשיגָאלָאכיסּפ ןענייז ייז

 -רעניא יד טימ .עטצנַאלפעגנייא ,עטעדליבעגנייא רָאנ ,ענעריובטגנייא ןייק טינ

 ייז .תוכייש עּפַאנק ַא רָאנ יז ןבָאה רוטַאנ רעשיזיפ רעזדנוא ןופ ןצנעדנעט עכעל

 -עטשרָאפ עזעיגילער עלַא ןרעהעג ייז וצ ןוא --- ,ןעיידיא עטצנאלפעגנייא ןענייז
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 סָאװ ,ץלַא ןוא ןעגנואיושנָא עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטילָאּפ ,ןפירגַאב-לַארָאמ ,ןעגנול

 רעזדנוא ףיוא סולפנייא ןטסערג םעד ןבָאה ייז שטָאכ -- ,ןדנוברַאפ ייז טימ זיא

 רעשיזיפ ןייר רעזדנוא ןופ סעיצַאטסעפינַאמ עטסקרַאטש יד וליפא רעבָא .ןבעל

 ןופ ןרעװ ,טקניטסניא-טכעלשעג רעד ןוא בירט-סגנורענרעד רעד יװ ,ץנעטסיזקע

 ןוא ןעגנוטכירנייא עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאשטריװ רועיש ַא ןָא יד .טמערופעג ייז

 ,רעטכעלשעג יד ןופ ןעגנואיצַאב יד רעביא ןעגנומיטשַאב עטסטריצילּפמָאק יד

 ןענייז ,טריציטקַארּפ ןוא ןפַאשעג ךיז רַאפ עטכישעג ןייז ןיא טָאה שטנעמ רעד סָאװ

 ןלַאיצָאס ןייז ןופ ןעמרָאפ יד טרעדנע שטנעמ רעד .זייווַאב רעטסעב רעד םעד רַאפ

 -נעקרעד רעיינ ךרוד ךיוא ןסיוטשעג וצרעד טרעוװו רע ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןבעל

 .ןעיידיא עטצנַאלפעגנייא יד טרעדנע סָאװ ,שינעט

 ןיז רעצנַאג רעד רשפא טגיל ןעגנוניישרעד ןופ שיוט ןקיביײיא םעד טָא ןיא

 -רַאפ טינ ייברעד ףרַאד ןעמ .עטכישעג רעצנַאג רעד ןופ ןוא סנבעל ערעזדנוא ןופ

 ןשטנעמ םייב טפָא ןרעוו סָאװ ,ןליפעג ןוא ןעיידיא עטצנַאלפעגנייא יד ןופ זַא ,ןסעג

 -ָארגרַאפ, םעד ןופ .ןכַאז עטסרעייט יד ןרָאװעג ףיירו ןענייז ,רוטַאנ עטייווצ ןייז

 רעכעלשטנעמ רעד ןופ תוכלמ סָאד ןפורעגנָא טָאה קנילרעטעמ יו ,*לּפמעט םענעב

 םעד ןופ ןעמיורט עטסטרַאצ יד ,תונויער עטסנביוהרעד יד זדנוא וצ ןעמוק ,המשנ

 .טייהשטנעמ רע'תמא ןַא ןופ ןעגנולעטשרָאפ עטסנייר יד ,םזילַאעדיא ןטסכעה

 ןעוַארּפ סע ואוו ,ןטנורגּפָא ענעגרָאברַאפ ןטרָאד ךָאנ ךיז ןעניפעג סע רעבָא

 ןעמענ ןרָאיצרַאװש יד טָא ןעוו ןוא ,טייצרוא רעסיורג ַא ןופ תוחור יד אגח-ץרַאוװש

 ,ןזָאכיסּפ ןוא סעימעדיּפע עקיטסייג רָאפ ןעמוק טלָאמעד ,טייק רעד ןופ ןסייר ךיז

 יז ןוא ,עדנעגעל רעשידיי רעד ןיא םלוג רעד יװ ,תונברק רעייז ןרעדָאפ סָאװ

 .ןגיוו יד ןיא ךעל'הפוע ןייק וליפא טינ ןעווענַאש

 ןוא ,רעטסנָאמ ןזָאלהמשנ ןשיסור םעד טנרעלעג ןענעק טָאה טַאטשלעדע

 ףיט םיא ייב ךיז ןבָאה ,טּפַאזעגנייא דנַאלסור ןיא טָאה רע סָאװ ,ןקורדנייא יד

 טָאה רע .עקירעמא ןיא ?ענישַאמ רעד ייב ןטולב סָאד, רעטעּפש יו ,טצירקעגנייא

 ןוא ןבעל ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,"טייק רעכַאפיירד, רעד ןופ ןעגנילק סָאד טרעהעג

 יז ייב ןיוש זיא טייק יד סָאװ ,רעטעברַא עשידיי יד ןוא .רעדיל ענייז ןיא םטיר

 יז זַא ,ןעמענַאב וצ ןָא ןביוה ייז ןוא ,ךיוא סָאד ןרעהרעד ,טייהניואוועג ַא ןרָאװעג

 ,ןרָאװעג ןגָאלשעג ךַאפיירד לרוג םעד ןופ ןענייז

 זיא טייקכַאװש רעשירעמונ ןייז בילוצ סָאוװ ,קלָאפ ַא וצ טרעהעג טַאטשלעדע
 ןדנילב ןופ הללק רעד ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג טּפָא עטכישעג רעגנַאל ןייז ןיא סע

 .רעדינ ןוא טייקנסיברַאפ רעשיטַאנַאפ ,ןעגנוגלָאפרַאפ עקיטולב ,לייטרוארָאפ

 ןופ ץכערק רעפיט רעד ןוא ץרעמש רעמוטש רעד טניפעג רעבירעד .טייקיטכערט

 ןיא ךיוא ןוא רעדיל ענייז ןיא קורדסיוא ןקידנרעטישרעד ַאזַא המשנ רעסיורג ןייז

 ןיא ןײטשרַאפ וצ םיא טנורגרעטניה-המשנ ןייז ןענָאק טוג זומ ןעמ --- עזָארּפ ןייז

 ץרעמש רעשי'דיחי ,רעכעלנעזרעּפ ןייק זיולב טינ זיא סָאד .טייקפיט רעצנַאג ןייז

 עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ יד רָאנ ,רעדיל ענייז ןיא טקיטלַאטשעג טרעוװ סָאװ

 ענייז ןיא טליונקעגנעמַאזוצ ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג-ןשטנעמ רעצנַאג ַא ןופ טיונ

 ,טלעוו רעד רַאפ טעּפילכעגסױרַא ןעייוו ןוא ןדייל עכעלרעניא עריא ןוא רעטרעוו !
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 סע המשנ סעמעוו ןיא ,רעקעוו רעד ,טסיכרַאנַא רעד ,לעבער רעד טַאטשלעדע

 טליפ רע רעבָא .ןטייק יד ןכערב ליװ ,ןטייצ עקידנעמוק ןופ ןעניגַאב רעד טילג

 ,טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,עבַאגפיוא רערעוװש רעד ןופ טסַאל עצנַאג יד ךיוא

 טקידיירּפ רע זַא ,ןליפ טפָא ןומ סָאװ ,ךַאז רעסיורג ַא רַאפ רעפמעק רעדעי יו

 רעד ןיא ףור ַא ,רבדמב ארוק לוק ַא יו זיא טרָאװ ןייז ןוא ןרעיוא עביוט רַאפ

 -רעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ן'העש ערעווש ענייז טַאהעג טַאטשלעדע ךיוא טָאה ,רבדמ

 -קידיײלַאב רעד ןופ עידעגַארט עכעלרעניא יד זיא סָאד ,ןזָאלרַאפ ןוא טנלע טליפ

 יד טָא .ןדיימסיוא טינ ןָאק שטנעמ רעקידנליפ ןייק סָאװ ,עדרעוו-ןשטנעמ רעט

 ,טקריוועג רעקרַאטש ךָאנ טָאה יז ןוא ,קורדסיוא ריא ןענופעג ָאד טָאה עידעגַארט

 : ץרַאה סיורג ַא ןופ ןעמוקעג זיא יז לייוו

 ? רטמילש ןייז וצק סָאװ ! ַא -- ןייז וצ טנלפ

 .ןייטש ַא טסורב ןייד ףיוא טגיל סצ
 ,רעמיא וד טסליפ ךָאד ןוא ןשטנקמ רטטנזיוט טסצז
 | | ןײלַא . .. ןײלַא טסיב וד זַא

 וועקנורטרַאפ ןרערט ןיא טרצוו טלצוװ יד יוװ ,טספז וד
 ,טסַאהרַאֿפ זיא טסײג-סטייהיירפ רעד יוו
 .ןצקנוזרַאפ ּפָאק ןייד ,וד טסייטש טנלצ ןוא
 ...טסַאנ רענצטצבצג טינ ַא יו

 טָאה טַאטשלעדע סָאװ ,דיל םעד ןופ עפָארטס עטצעל יד ךָאנ זיא טָא ןוא

 : "טנלע, ןבעגעג ןעמָאנ א

 ,רצבירַאֿפ גנצוו ןייד וטסייג טנלצ

 ,ןייטש ןוא רצנרטד ןופ נטוו םצד

 רצביפ-סטייהיירפ םצֹד טימ ךדיז טסלּפַאצ וד

 { ןײלַא טסלַאפ ןוא טספמפשק ןוא

 -לעדע ןופ רעסעב טסואוועג טינ סָאד טָאה רענייק .םַאזנייא טכַאמ טנלע

 ןשטנעמ םעד ןופ ץרַאה סָאד לייוו .םַאזנייא ןכַאמ ןָאק תורישע ךיוא ,ןטַאטש

 ןיא טלדנַאװרַאפ ןיילַא ףוס-לכ-ףוס טרעוו ,דלָאג ףיוא ןָא רָאנ ךיז טגנעה סָאװ

 רערעטיב רעד טנלע טכַאמ םענייא .ןדיישרַאפ ןענייז תוביס יד ךָאד .דלָאג ןטלַאק

 יבַא סרעּפרעק רעביא טערט סָאװ ,טפַאשנדייל עדנילב יד --- ןטייווצ םעד ,לרוג

 -רעּפ ןסינעג טינ רָאג וליפא ןעק רע עכלעוו ןופ ,רעטיג רעמ סָאװ ןּפַאכרַאפ וצ

 בלַאק םענעדלָאג םעד םורַא ץנַאט-ןטיוט םעד ייב רעבָא ,ךייר זיא רע .ךעלנעז

 רעטעּפש ךיז טּפַאכ רע ןעוו ןוא .רעמערָא ןוא רעמערָא ץלַא המשנ ןייז טרעוו

 ץלַא זיא םיא ייב לייוו ,רע טוואורּפ טלָאמעד ,טײקטסוּפ רעכעלרעניא ןייז ןגעוו

 -- ,טלעג ךרוד ןפיוק וצ ןסיוועג םענעגייא םעד ךיוא ,ײרעכַאמ-רעכַאש ,רַאבפיוק

 . ..ּפָארטנַאליפ ַא טרעוו רע ןוא

 רעדיוו טציא בָאה ךיא ןעוו רָאנ ,ךיז טמענ סָאד ןענַאװ ןֹופ טינ סייוו ךיא

 ןופ דליב ַא קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא ,רעדיל ס'טַאטשלעדע טקוקעגרעביא

 ןכלעוו ףיוא ,שיט ןטקעדעג-סייוו ַא ייב .ַאהשרע:ַאה רעלאנ ןשיװַאנידַיַאקכ םעד

 ריא .רענעמ ףניפ ןציז ,טכיל ייווצ ןענערב סע ןוא רע עלג עקינייא ןעייטש טל
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 עטנעָאנ ןייא -- טניירפ רעדָא רעדירב ןענייז ייז זַא ,רָאפ סיוועג ךיז טלעטש

 םעד טָא דלַאב טרעטשעצ רע'מינּפ ףניפ יד ףיוא רעבָא קילב ןייא .אתוובח

 רעכעלרעניא ןוא טפַאשדנַאװרַאפ ןופ טינ רוּפש ןייק ןטרָאד טניפעג ןעמ .קורדנייא

 טָאה ריא .זיירק ןקיד'הנושמ םעד רעביא טבעווש סדמערפ סעּפע .טפַאש'הבורק

 רעד ןגעוו גנונַא ןייק טינ ללכב טָאה רענעמ ףניפ יד ןופ רענייק זַא ,קורדנייא םעד

 ענעגייא ענייז ןיא ןָאטרַאפ ןיא ייז ןופ רערעדעי .ערעדנַא יד ןופ טייהנזעוונָא

 "עג עמענעגנָא ןייק טינ רָאג ןענייז סָאד זַא ,ןזייוו ןסַאמירג ערעייז ןוא ,תובשחמ

 עמַאזנייא ענעי ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןָאק ןעמ .ןעקנַאד

 רַאגדע טגָאז סע יװ ,לייוו ,ןקוקוצניירַא סינ ייז ןיא רעטניזעג זיא סע ןוא ,תומשנ

 -עג זיא דליב סָאד, ,"עסַאמ רעד ןופ שטנעמ רעד, גנולייצרעד ןייז ןיא ַאּפ ןעלא

 ."ךעלרעדיוש וצ ןעוו
 ןופ טלגנירעגמורַא זיא ןעמ תעב וליפא זַא ,טסואוועג טָאה טַאטשלעדע ךיוא

 טַאהעג טָאה רע שטָאכ רעבָא .געוו םייב ןייטש ַא יו םַאזנייא ןייז ןעמ ןָאק ,ןשטנעמ

 ןוא גנולפייווצרַאפ רעד ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז רע טָאה ,ן'העש עמַאזנייא גונעג

 -סיוא ןיײלַא ךיז רַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטסָאּפ םעד ףיוא ףוס ןרעטיב ןזיב טפמעקעג

 .ןבילקעג

 ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ ןעוועג תמאב זיא טַאנשלעדע סָאװ רעבָא

 טריסַאּפ רימ טימ טָאה ןטרָאד .ןָאדנָאל ןיא רעטעּפש טשרע ןענופעגסיוא ךיא בָאה

 ןבעל םוצ גנודנעוו עיינ ץנַאג ַא טפָא ןביג סָאװ ,ןלַאפוצ ענעטלעז ענעי ןופ רענייא

 ןופ ָאטעג רעסיורג רעד ןיא ןביילב וצ טרעשַאב ןעוועג זיא רימ .ןשטנעמ ַא ןופ

 ןוא תוקחד ערעטיב יד ואוו ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עגנע יד ןיא .טָאטשי-ןזיר רעד

 ,לּפמעטש רעייז טגײלעגפיורַא ךעלרעסיוא ךיוא טָאה טנלע עיורג סָאד ןוא טיונ

 -סגנונּפָאה ַא טכַאמעג ןבָאה ןטנָארפ-רעזייה עקיצומש ןוא ענעלַאפעצ סעמעוו ןוא

 קיגַארט עכעלשטנעמ ךס ַא טניואוועג טָאה אכבה-קמע םעד ןיא --- ,קורדנייא ןזָאל

 !ןייּפ ערעווש ןוא

 זיא סָאװ ,ףָארטש-םונהיג ענעי ילב ןטסלופ םעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא טלָאמעד

 ןלַאפעג זיא יז ןוא ,"םעטסיס-גניטעווס, ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא

 -עברַא רעשידיי רעד ףיוא טסַאל רערעוװש רעקיד'תונמחר'מוא רעצנַאג ריא טימ

 -ולּפסקע רעטצענערגַאבמוא ןופ םישזער ןכעלרעדרעמ םענעי רעטנוא .טפַאשרעט

 רערעדעי .ןרָאװעג ןבירטעגניירַא רבק ןיא קיטייצירפ ךס ַא רעייז ןענייז עיצַאטַא

 טכַאמעג רעווש טָאה רערעדעי ,רענעבירטעגנָא ןַא רעדָא רעבײרטנָא ןַא ןעוועג זיא

 ,.ץנעטסיזקע עקיטשינ ענעגייא יד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,ןבעל סנרעדנַא םעד

 טַאטשלעדע סָאװ ,םעטסיס עטפַאהלקע ,עכעלרעדיוש ענעי ןעוועג זיא סָאד

 ענייז ןיא טפָא ױזַא רימ ןעמענרַאפ רעבירעד .עקירעמַא ןיא ךיוא ןפָארטעג טָאה

 זיא סע לרוג סעמעוו ,ןשטנעמ ענעטלָאשרַאפ ענעי ןופ תוללי ןוא ןצכערק יד רעדיל

 -עג רעפיט ךָאנ טָאה טַאטשלעדע .טנלע ןעיורג ןטימ גָאט ןדעי ןפמעק וצ ןעוועג

 -ַאמ-ךָאלּפָאנק סלַא ןבעל ַא ןכַאמ טזומעג טָאה ןיילַא רע לייוו ,תורצ ערעייז טליפ

 -עג ךעלגעט-גָאט טָאה רע סָאװ ץלַא .ןישַאמ רעד ייב ("רעקיימ לָאה-ןטָאב,) רעכ

 טיונ רעיורג ןופ טלעוו רערעטסניפ רענעי ןיא ןגָארטרעביא ןוא ןבעלרעביא טוומ
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 ענעי ןפַאשעג טָאה רע ןוא ,רעדעפ ןייז וצ ןסירעג ךיז טָאה ,ןגרָאז עקידנגָאנ ןוא

 ענייז ןענייז ױזַא ...ןרערט ןוא טולב טימ ןבירשעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדיל

 רעטנזיױט ןופ ןרָאװעג טבעלעגרעביא ןוא ןעמונעגפיוא ,ןענַאטשרַאפ רעדיל

 .ערעדנַא

 : ןבעל טפַאלקשרַאפ רעייז ןעגניזַאב טימ זיולב טינ ךיז טנגונַאב טַאטשלעדע

 טנלע רעד יװ גנַאל ױזַא זַא ,גָאט ןדעי םיא ןזייוו ןעגנורַאפרעד עכעלנעזרעּפ ענייז

 סָאד טכַאמ ,קילגמוא רעכעלנעזרעּפ ַא סלַא ןשטנעמ םעד ןופ טכַארטַאב טרעוו

 ,טלָאמעד זיולב ,לָאיצָאסַא ןוא שיטסיאָאגע ךיוא טּפָא רָאנ ,םַאזנייא רָאנ טינ םיא

 -יצַאב ןפַאש יז ןָאק ,לרוג רענײמעגלַא ןַא יו ןעמונַאב טרעוו טיונ-סנבעל יד ןעוו

 טסייג םעד ןפַאלקש עזָאלנליװ ןיא ןקעוורעד ןוא שטנעמ ןוא שטנעמ ןשיװצ ןעגנוא

 ,טייקיטכערעגמוא רעד ןגעק טלָאװער ןוא ןרָאצ ןופ

 -געמוק ַא ןופ טסייג רעד טזיורב רעדיל ענייז ןיא .טַאטשלעדע טוט סָאד ןוא

 עטעדנעשעג ןוא עטי'לוװעיַאב יד ןופ תומשנ עדימ יד טרעטנומ רע .טייצ רעקיד

 רעד .טפנוקוצ רערעסעב ַא ךָאנ טפַאשקנעב עמוטש רעייז טלגילפַאב ןוא ןשטנעמ

 טרעדָאפ ןוא ,קורדסיוא םוצ ָאד טמוק עדריוו-ןשטנעמ רעטקידײלַאב רעד ןופ טסייג

 .שטגעמ ןוא רעטכיד סלַא טייקסיורג ןייז טײטשַאב ןירעד .טכער ןייז

 טיירג ןענייז סָאװ ,תומשנ עסיורג ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא טַאטשלעדע

 ַא סָאװ עטסכעה סָאד זַא ,טגייצרעביא ףיט ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןייז שפנ-רסומ ךיז

 רעסיורג ַא וצ ןבעל ץנַאג ןייז ןעמדיוו וצ זיא ,ןכיירגרעד טּפיוהרעביא ןָאק שטנעמ

 -שטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ךַאז יד זיא יז רָאנ ,ענייז רָאנ טינ זיא ךַאז יד ןוא ,ךַאז

 -קנַארק ענעסעזעגנייא יד ןענַאװ זיב יירטעג ןבילנעג רע זיא ךַאז רעד וצ טָא .טייה

 טנַאה ןייז ןופ רעדעפ יד טָאה ,טגָאירַאפ רבק ןיא ירפ םיא טָאה עכלעוו ,טייה

 רעקידנברַאטש רעד ןוא רעּפרעק ןכַאװש ןייז טרעצרַאפ טָאה יז .ןגָאלשעגסױרַא

 -נייא םיא טָאה סָאװ ,"קָאלג-טנוװָא; םעד ןופ גנַאלק םעד טרעהרעד טָאה רעטכיד

 ...טנעָאנ זיא ףוס ןייז זַא ,רעיוא ןיא טמיורעג

 ןרלגניפ רצביוצ ץנייר טימ טינ ךימ ףור ,פזומ ,ָא

 |ץרַאה ןקנַארק ןיימ ןופ ספנורטס יד טינ קצוו

 ןרענניז רצסַאלב ןייד טיוט םוצ זיא טּפשמירַאֿפ

 .ץרַאמש ןוא ףמַאק ןופ דיל סָאד ויא ףדנצ וצ

 וןצננילק םיא רצה ךיא ,ָאי ,קָאלנ-טנװָא רעד טננילק סצ

 ,ננַאלק ןייז ןיא ךיא רצה לייטרוא-סעטיוט ןיימ

 וןעגניו ,ןעמיורט ךיז טליו ס9 ...ךיז טליוו ןצבפל ןוא

 ...גנַאװצ-ןֿפַאלקש ןדֶשי ןנצק ןפמצק ןוא

 ןטכַאבָאַאב ןענָאק וצ טייהנגעלעג עטסעב יד טַאהעג ךיא בָאה ןָאדנָאל ןיא

 -לעּפַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא רעטכיד םעד ןופ סולפנייא ןקיטכעמ םעד

 ךיז בָאה ךיא יו םעדכָאנ ןָאט טנָאקעג סָאד ךיא בָאה סרעדנוזַאב ןוא .גנורעק

 ןוא ,רעדיל ס'טַאטשלעדע ןענעייל ןיילַא טנָאקעג ,ךַארּפש עשידיי יד טנרעלעגסיוא

 "רָאפ ידכ ,"טניירפ רעטעברַאק ןופ עיצקַאדער רעד טימ טריפעגנָא ןרָאי עגנַאל

 ףיוא ,ןבױהעגנָא ןבָאה רימ רַאפ ערעדנַא ןוא רעטכיד רעד סָאװ ,טעברַא יד ןצעזוצ
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 -ַאב-טייהיירפ רעד ןופ רעטנעצ ןקיטסייג םעד ןיא ןענופעג ךיז ךיא בָאה ןפוא ַאזַא

 ,דנַאלגנע ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןשיװצ גנוגעוו
 ןבָאה סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא סָאטעג עסיורג יד ןופ ןרעיומ ערעטסניפ יד רעטניה

 ךיוא רעבָא ןבָאה ,גנולפייווצרַאפ עמוטש ןֹוא םירוסי עכעלשטנעמ ליפיוזַא ןעזעג

 -יא ןטליפעגכרוד-ףיט ןוא ןטצענערגַאבמוא ןַא ןופ ןעקנופ עקיד'פושכ יד טילגעג

 ףמַאק ןיא ןשטנעמ יד ןדנוברַאפ ןוא טּפינקרַאפ ןבָאה ןעקנופ יד טָא .םזילַאעד

 ןיא לרוג ריא ןעמענ ךיז טיירג עכלעוו ,טייהשטנעמ רעיינ ַא ןוא טייהיירפ רעד רַאפ
 ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמ ןיא ךיא ןיב ןשטנעמ ע'טושּפ יד-טָא טימ .טנעה ענעגייא יד
 ,ןדייל ןוא ןדיירפ ערעייז טלייטעג ,טבעלעג ןעמַאזוצ ,טעדניײרפַאב םיטניא ןעוועג
 ךיא סָאװ ,ןעמונעג קנַאד טימ ןבָאה ייז .טמיורטעג ,טפמעקעג ,טפָאהעג ייז טימ
 בָאה ךיא זַא ,ײרעמירַאב ןָא ןגָאז ןָאק ךיא זַא ,ביו;ג ךיא ןוא .ןבעג וצ טַאהעג ייז בָאה
 רעטעשטומעג רעייז ןיא גנונעפָאה ןוא טכיל טכַארבעג טָאה סָאװ ,סעּפע ןבעגעג ייז

 ןופ ןטייז ענעסירעגסיוא יד ןעניװעגוצּפָא קירוצ טנרעלעג ייז ןוא שינעמוקסיוא

 -עלַא ךיז ןבָאה רימ .תוציחמ ןייק ןעוועג טינ זדנוא ןשיווצ ןענייז סע .ןבעל םעד

 רעכעלרעניא ןוא טפַאש'רבח רעכעלשטנעמ ןופ דנאב רעד ןוא .ןענַאטשרַאפ לָאמ

 ןוא ,ןרָאװעג ןסירעצ טינ זיא ,טּפינקרַאפ טלָאמעד זדנוא טָאה סָאװ ,טפַאשטניירפ

 .ןבעל ןיימ ןופ תונורכז עטסנעש יד ןופ רענייא ןבילבעג זיא רע

 רעד רַאפ "זוַאה גוירילק, עסיורג ַא ןעוועג שיטקַאפ טלָאמעד זיא ןָאדנָאל

 יד ןופ ןטנַארגימיא ךס ַא .טּפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנוגעוװַאב-טייהיירפ
 -ַאב ןטרָאד ןבָאה ,דנַאלגנע ןיא לגלוגמ ןרעוו סָאװ ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא-חרזמ
 ךָאנ ןעוו ןוא .גנואיצרעד עכעלטייהיירפ ןוא עשיטסילַאיצָאס עטשרע רעייז ןעמוק

 סיוא רעטעּפש ןרעדנַאװ ייז ,דנַאלגנע ןיא טלַאהפיוא ןרעצריק רעדָא ןרעגנעל ַא

 שילַארטסיױא ,עקירפַא-םורד ,עניטנעגרַא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ,עדַאנַאק ןייק

 .רעדנעל עיינ יד ןיא ךיוא ןעיידיא עיינ יד ייז ןצנַאלפרַאפ ,דנַאלעז יינ רעדָא

 -רַאפ רעגנע ןיא רעצעלּפ ןיואוו עיינ ערעייז ןיא ךיוא ןביילב ייז ןופ ךס ַא

 לייוו ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סָאד .ןָאדנָאל ןיא םירבח עטלַא ערעייז טימ נגודניב

 ןייק טַאהעג טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ןעוועג עלַא טלָאמעד ןענייז רימ

 ןיא זיא ָאטעג רענָאדנָאל רעד ןיא ןבעל עקיטסייג סָאד .המשנ רעד ףיוא סעילָאזָאמ

 -ַאפ עסיורג ןייא יװ ןעוועג ןענייז רימ .טנַאסערעטניא רעייז ןעוועג טייצ רענעי

 -עג טָאה סע .ןרעדנַא ןטימ רענייא ןדנוברַאפ ,עכיילג ןשיווצ עכיילג ןופ עילימ

 -עג ןעוועג ןענייז סָאװ יד ןוא .ערעפסָאמטַא עטנוזעג ןוא עמענעגנָא ןַצ טשרעה
 .גנורעדנע רעד ןופ ןטילעג רעווש רעייז ןבָאה ,דנַאלגנע ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווט

 רעד ןשיווצ ןטסקרַאטשמַא טבעלעג טסייג ס'טַאטשלעדע טָאה ןרָאי ענעי ןיא
 ,רעדיל ענייז ןעגנוזעג םוטעמוא טָאה ןעמ .דנַאלגנע ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי

 -רעדנָאװ, ןופ ןלַאז עקיזיר יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד-ןסָאמ עכיירלָאצ יד ףיוא
 ךיז ןגעלפ סע ןטייהנגעלעג עסיורג ייב ואוו ,?לָאה ילבמעסַא טיערג; ןוא ?דנעל

 ,גנַאזעג ןייז טזיורבעג טָאה ,ןשטנעמ טנזיוט ןביז זיב סקעז ןופ ןעמוקנעמַאזוצ
 -טסיא רעד ןופ ןסַאג עקירעיורט ,עגנע יד רעביא טרעדנַאװעג בָאה'כ ןעוו ,לָאמטּפָא
 -רַאפ יד ןופ רעדיל ענייז ןופ גנַאלק רעד ןעמוקעגנגעקטנַא רימ טגעלפ ,דיַאס
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 טָאה ןעמ ."עירטסודניא-גניטעווס, רעד ןופ ןטַאטשרַאװ עטנוזעגמוא ןוא עטקיטש

 -ַאּפ ןייא זיא ייברעד .ָאטעג רעד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאג עלַא ףיוא טרעהעג ייז

 .ךעלסעגרַאפמוא ןבילבעג רימ ייב גנוריס

 ןיא ןבָאה רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט ןכלעוו ןיא ,גָאט רעד ןעוועג זיא סָאד

 -כעמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע ואוו ,"קרַאּפ דיאה , םוצ טרישרַאמ ןעייר עטכידעג

 רעד ףיוא םָארגָאּפ ןטפַאהליורג םעד ןגעק עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ עקיט

 ןענייז ,רענדער ענעגייא ערעזדנוא ץוחַא .וועינעשעק ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 יװ ,ןשטנעמ עטמירַאב עכלעזַא ןטָארטעגסױרַא ךיוא גנולמַאזרַאפ רענעי ףיוא

 .רעריפ-ןָאינוי עשילגנע ךס ַא ןוא ווָאסעקרעשט ,יקסווָאקיַאשט ,ןיקטָאּפָארק

 ,גנורעקלעפַאב רעשילגנע רעד ןופ ןלײט:-טָאטש יד ךרוד ןרישרַאמ רימ תעב

 ןוא עיסעצָארּפ רענדָאמ רעד ףיוא גנושַאררעביא רעמוטש טימ רעטנזיוט ןקוק

 גנַאזעג-ןסַאמ רעד טייגרעד ןרעיוא ערעייז וצ ןעוו ,ךָאד .גנוטיידַאב ריא טינ ןסייוו

 יד .טיה יד רעטנורַא ןעמענ ןוא טסנרע רעייז ייז ןרעוװ ,רעדיל סטַאטשלעדע ןופ

 ךעלניישנגיוא ץנַאג ןעוועג זיא סע רָאנ .ןענַאטשרַאפ טינ עקַאט ייז ןבָאה ךַארּפש

 .עיצַארטסנָאמעד רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע זַא ,ליפעג רעייז

 ָאד טָאה ןשטנעמ עדמערפ יד ןופ גנַאזעג רעלופסקורדנייא ,רעקיטרַאדמערפ רעד

 : ןגָארטעגיײב קיניײיװ טינ

 ,ןבירטפצנ ןוא טסַאהצג ןרצוו רימ

 --- טגלָאפרַאפ ןוא טנַאלּפּעג ןרצו רימ

 ןביל רימ לייוו רַאפרצד סצלַא ןוא

 .קלָאפ עדנעטכַאמש עמצרָא סָאד

 ; ןטננַאהצנ ,ןסָאשרעד ןרצוװ רימ

 ,טכצר ןוא ןבצל סָאד זדנוא טביור ןצמ

 ןצננַאלרַאפ תמא רימ לייוו רַאפרצד

 ! טכצנק טמצרָא רַאֿפ טייהיירפ ןוא

 ס'טַאטשלעדע עלַא ןופ טמָארטשעג טָאה סָאװ ,טסייג רעכעלטייהיירפ רעד

 ןטשרע ןכָאנ רעבָא .רעטעברַא עשידיי יד ייב ןבילבעג קידעבעל גנַאל זיא ,רעדיל

 ץנַאג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע .גנורעדנע עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא גירק-טלעוו

 -ליזַא סָאד טָאה ,עיצַארגימיא רעד ןופ גנומיוצנייא רעד ךרוד .עיצַאוטיס עיינ

 ,טרעוו ןכעלגנירּפשרוא ןייז ןרָאלרַאפ דנַאלגנע ןיא טכער

 ןעוועג זיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנוגעווַאב עכעלטייהיירפ יד

 ריא טָאה סָאד .עּפָארײא-חרזמ ןופ גנורעדנַאװניײא רעד ףיוא ןזיוועגנָא טקעריד

 ןענייז סָאװ ,ןטײקטסוּפ יד ןליפוצסיוא רעדיוו טייקכע?גענ עקיצנייא יד ןבעגעג

 ערעדנַא ןיא םירבח עטוג ךס ַא ןופ עיצַארגימע רעד ךרוד ןרָאװעג טכַאזרוארַאפ

 ןופ הדירי יד זיא ,טריטסיזקע טינ רעמ טָאה טייקכעלגעמ יד טָא ןעוו .רעדנעל

 -ָאס ןוא עשיטע ,עלערוטלוק יד רעבָא .ךעלדיײמרַאפמוא ןרָאװעג גנוגעווַאב רעד

 ,ןגָארטעגוצ ןרָאי רעקילדנעצ ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,ןטרעוו עלַאיצ

 ,ןייגרַאפ טינ ןענָאק ייז ,ןבילבעג ןענייז

 -שטנעמ עצנַאג יד טרעדײלשעגניײרַא ןיוש טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד
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 -נַאפ עטספרַאש ןוא עטסקיד'הרוחש-חרמ יד וליפא סָאװ ,טנורגּפָא ןַא ןיא טייה

 -רוטלוק ַא ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענייז רימ .ןעזסיוארָאפ טנָאקעג טינ טָאה עיזַאט

 -סַאמ ַאזַא ףיוא ןעזעג טינ טציא זיב ךָאנ טָאה עטכישעג יד סָאװ ,עפָארטסַאטַאק

 הדירי-רוטלוק עסיורג יד ןקידנע ךיז טעװ סע ןעוו ,טינ סייוו רענייק ןוא .בַאטש

 .ןעניגַאב רעיינ ַא ןייגפיוא זדנוא רַאפ טעוװ סע ןעוו ןוא

 עריא ןופ .ןפירגַאב עשיטע עלַא ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז עכָאּפע רעד ןיא

 :רעדרעמ יד ןופ סערעל עכעלמייהמוא יד זיולב ריינ ןרעה ןטנורגּפָא עזָאלנדָאב

 -וצטסעפ רעווש זיא ארע ַאזַא ןיא *! טביולרעד זיא ץלַא ! תמא טינ זיא ךַאז ןייק;

 וליפא רעדָא טייצ רעקיטנייה רעד ןוא ןטַאטשלעדע ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןלעטש
 ,ןטײדנָא זיולב ייז

 -נרעטישרעד ןופ זעוועג קפס ןָא זיא רעטכיד םעד ןופ ףוס רעמַאזיורג רעד

 ַא רבק ןיא ךיז טימ ןעמענ טנָאקעג סנטסקינייו רע טָאה ךָאד .קיגַארט רעקיד

 .ךעלגעמ טינ טנייה זיא סָאד וליפא סָאװ ,גנונעפָאה עסיורג ַא ןוא םיורט ןלעבָאנ

 ייב רעדמערפ ַא ןרָאװעג זיא טַאטשלעדע סָאװ ,סָאד רעבָא זיא רעשיגַארט ךָאנ

 סע .ןעוועג שפנ-רסומ ךיז טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,סַאלק ןוא קלָאפ םענעגייא ןייז

 טינ ליוו ןעמ ביוא ,ןבעגוצ ןעמ זומ תמא םעד רעבָא ,ןייז וצ הדומ סָאד רעווש זיא

 טייצ רעגנַאל ַא דאנ ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ןטימניא ןיוש .רענגיל ןייק ןייז

 ןטלעז ןעמ טָאה ,עקירעמַא ןזיירוצכרוד טייהנגעלעג יד טַאהעג רעדיוו בָאה ךיא

 זייוולייט ךיז טזָאל סָאד .ןזיירק-רעטעברַא ןיא וליפא רעדיל ענייז ןעגנוזעג ןיוש

 רעקיטסניג ןייק טינ ללכב זיא עקירעמַא .ןכַאזרוא עכעלריטַאנ טימ ןרעלקרעד

 דענָאק גנַאל ךיז ןלָאז ןּפורג-סקלָאפ עדמערפ ןופ סעיצידַארט יד ואוו ,ץַאלּפ

 ,ןטלַאהפיוא

 ןךוא רעקלעפ ןופ לגיט רעדָא ּפָאט-ץלעמש ןקיכָאק ןוא ןסיורג םעדיטָא ןיא

 -ימיסַא רעקיטסייג ןופ סעצָארּפ רעד ָאּפמעט ןלענש רעייז ַא טימ ןָא טייג סעיצַאנ

 ןריובעג טרעוו סָאװ ,רוד רעטשרע רעד ןיוש טעװ ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא .עיצַאל

 ,ךַארּפש רעד ןופ רָאנ טינ ,טדמערפענּפָא ןצנַאגניא ןייז ,דנַאל ןיא ָאד ןגיוצרעד ןוא

 רָאנ טינ לַאפ רעד זיא סָאד .ןרעטלע ענייז ןופ זיירק-ןעיידיא םעד ןופ ךיוא רָאנ

 -ייא סָאד זיא שודיח ןייק .ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא עלַא ייב ךיוא רָאנ ,ןדיי ייב

 שרעזדנוא רַאפ לטימ-קורדסיוא רעד רָאנ זיא ךַארּפש יד לייוו ,טשינ ךעלטנעג

 ןרָאלרַאפ טייג ןרעטלע יד ןופ ךַארּפש יד רעבָא דלַאביװ .ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג

 ןעקנעד ןייז ןיא ךיוא ןזומ ,רערעדנַא ןַא ףיוא ןטיברַאפ טרעוו ןוא רוד ןגנוי םייב

 -רָאפ םעד טימ ןדנוברַאפ טינ רעמ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע ןעמוקרָאפ ןליפ ןוא

 .רוד ןרעטלע םעד ןופ זיירק-סגנולעטש

 ןוא טנעקעג ךעלנעזרעּפ טָאה טַאטשלעדע סָאװ ,םירבח ןוא דניירפ יד ןופ

 ןוא ןייא רָאנ רשפא זיא ,ןטירטשעג ןוא טפמעקעג ןעמַאזוצ םיא טימ ןבָאה עכלעוו

 ןייז ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטנַארגימע עשידיי יד .ןבעל םייב ןבילבעג ךָאנ רעקיצנייא

 ןופ טסולפנייאַאב קרַאטש ןעוועג ךָאנ ןענייז ,עקירעמַא ןייק טרעדנַאוװעגסיוא טיוט

 -ַאב עבלעזיד ןופ קורד םוצ טצעזעגסיוא ןעוועג ךָאנ ךיוא ןענייז ייז .טסיײיג ןייז

 ךיא טכַארבעגסױרַא ןפוא ןפרַאש ַאזַא ףיוא טָאה טַאטשלעדע עכלעוו ,ןעגנוגניד
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 ךרוד .גנורעדנע ןַא ןטָארטעגנײרַא זייווכעלסיב זיא ָאד ךיוא רעבָא .רעדיל ענייז

 טייצ רעד טימ רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה סנָאינוי ערעייז ןופ גנולקיװטנַא רעד

 -רַאפ סָאװּפַאנק ןענָאק סָאװ ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכלעזַא ךיז רַאפ טפמעקעגסיוא

 טינ ןענָאק סע יװ ; עכָאּפע ס'טַאטשלעדע ןיא ןשינעטלעהרַאפ יד טימ ןרעוו ןכילג

 -עּפ ןשיטסילַאטיּפַאק-ירפ םעד ןופ ןדנעטשמוא עכעלקערש יד ןרעוו ןכילגרַאפ

 -עּפש ַא ןיא רעטעברַא םעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עכעלטפַאשטריװ יד טימ רָאיו

 ,טייצ רעקידרעט

 -גידַאב-סנבעל ערעסעב רעטנוא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד זַא ,תמא זיא'ס

 ,ןפוא ןבלעז ןפיוא ןעגנופַאש ענייז ןעמענוצפיוא טייקיאעפ יד ןרָאלרַאפ ןעגנוג

 םיוק ןעמ ןָאק ךָאד .טבעלעג ךָאנ טָאה רעטכיד רעד תעשב ,רעגנעגרָאפ ערעייז יוז

 -עד ,ןייז ױזַא לָאז סָאד ביוא .רענעסעגרַאפ ַא ןיוש זיא טַאטשלעדע זַא ,ןעמעננָא

 ערעדנַא ןופ טפַאשרעטעברַא עשיטסילַאיצָאס יד זַא ,ןעמעננָא ךיוא ןעמ זומ טלָאמ

 ,ילעש ןופ רעדיל עקידנצירּפע-ןעלנופ יד ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש טאה רעקלעפ

 סָאד .ערעדנַא ךס ַא ןוא יפעטעּפ ,געוורעה ,ענייה ,טארגיליירפ ,ןאּכויד ,עשזנַא ועב

 ןַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רעדיל ענעי שטָאכ .לַאפ רעד ױזַא טינ רעבָא זיא

 ןופ טייוו סָאװ ,טסייג רעד לייוו ,זָאלטיײצ ןבילבעג רעבָא ייז ןענייז ,טייצ רעדנַא

 ןלעוו סע יו גנַאל ױזַא ןרָאלרַאפ ןייג טינ טעװ ,טּפַארק עקידנגערנָא רעייז יוװ ,ייז

 ןעגנַאלרַאפ עסייה טימ ןגָאלש סע רעצרעה סעמעוו ,דרע רעזדנוא ףיוא ןשטנעמ ןייז

 .טייהיירפ רעד ןגעקטנַא

 גנורעדליש ַא יו רעמ ךס ַא ןבעגעג רעטעברַא עשידיי יד טָאה טַאטשלעדע ךיוא

 רע טָאה רעטרעוו ענייז ןופ טולג םעד טימ .ןבעל ןקידעגָאלק רעייז ןופ ןזרעפ ןיא

 טגָארט סָאװ ,טייהשטנעמ רעיירפ ַא ןופ עיידיא יד טמעטָאעגנײרַא ךיוא ייז ןיא

 ןדימש סָאװ סעטנעּפ יד ןסיירעצ טלָאװעג טָאה רע .טפנוקוצ עיינ ַא ןצרַאה ןיא

 טינ ןענָאק ןעיידיא ענױזַא .יײרעפַאלקש עקיליוויירפ ַא וצ ענעגנואווצעג ַא טיוא

 .ןייגרעטנוא

 ףרַאד ,טסַאלברַאפ זייווכעלסיב רעטעּפש טָאה קנעדנָא ס'טָאטשלעדע ביוא

 רעד רָאנ ,קימָאנָאקע רעד ןופ גנורעדנע רעד טימ רָאנ טינ ןרעלקרעד סָאד ןעמ

 ןעמוקעגרָאפ זיא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביױהנָא םעד טניז סָאװ ,םעד טימ רקיע

 גנואוושפיוא רעקרַאטש ַא עּפָאריײא-חרזמ ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ

 ףיוא טלָאמעד זיב ןבָאה סָאװ ןעגנובערטש --- ןעגנובערטש עשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ

 זיא גנוניישרעד רעיינ רעד טָא רַאפ הביס יד .סולפנייא םעניילק ַא טַאהעג ייז

 עייר עצנַאג ַא ןוא ,רעדנעל ךס ַא ןיא םזיטימעסיטנַא םעד ןופ 'סקואוו רעד ןעוועג

 רעטשרע רעד ןעוועג זיולב זיא וועינעשעק .דנַאלסור ןיא ןעמָארגָאּפ עקיטולב

 ןייק ייב זָאלרוּפש רעבירַא טינ ןעייג תוחיצר עטפַאהרעטסנָאמ עכלעזַא .לַאנגיס

 עשירַאצ יד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא'ס יו םעדכָאנ סרעדנוזַאב ,קלָאפ םוש

 -עגכרוד ןענייז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא ןיילַא גנוריגער

 "נַא ןופ ןוא סעדנַאב-רעכערברַאפ עשי'נלזג ןופ ףליה רעד טימ ןרָאװעג טריפ

 ,ןטימעסיט;

 ןיא םזילַאנָאיצאנ רעשידיי רעד טָאה יקסווָאלטישז ,רד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא
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 ןקידנסקַאװ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רע .רעטערטרַאפ ןקיאעפ ַא ןענופעג עקירעמַא

 .רד ,ץטַאק .מ ,ווָארַאטָאלָאז .רד יװ ,ןענָאזרעּפ עכלעזַא ךיוא .זיירק-רעגנעהנָא

 -יילב ןוא עסיורג עכלעזַא ןברָאװרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ןָאסירעמ

 יד ןשיווצ ןעקנַאדעג עכעלטייהיירפ ןופ רעטײרּפשרַאפ סלַא ןטסנידרַאפ עקידנעב

 עשיטסילַאנָאיצַאנ עיינ יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ןענייז ,רעטעברַא עשידיי
 .ןעיידיא

 -טייהיירפ ערעייז ןבָאה ייז זַא ,ןפרַאװרָאפ טינ וליפא ןשטנעמ יד ןָאק ןעמ

 יירטעג ןבילבעג דָארג ןענייז ייז !ןיינ .טנקיילרַאפ רעטעּפש ןעגנואיושנָא עכעל

 זַא ,טביולגעג זיולב ןבָאה ייז ,ףוס עמַאס רעייז זיב ןעיידיא עכעלטייהיירפ יד וצ

 יא יד טלעפ ייז לייוו ,ןקינייארַאפ טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןכַאז ןקינייארַאפ ןענָאק יז

 ןופ סולשנעמַאזוצ ַאזַא ךעלגעממוא זיא סע רעכלעוו ןָא ,טפַאשדנַאװרַאפ עכעלרענ

 .ןעיידיא

 ןעגנוריסַאּפ יד ןיוש זדנוא ןבָאה ,ןענַאטשרַאפ טינ טלָאמעד סָאד טָאה'מ ביוא
 ןופ געוו םעד ףיוא זַא ,ןזיוװַאב ןטס'טלוב'מַא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ
 -נעטשרַאפ ןייק טינ ןרָאװעג טכיירגרעד טינ זיא סעיגָאלָאעדיא עשיטסילַאנָאיצַאנ
 ,רעקלעפ ןשיוװצ טייקרעכיז עקיטייזנגעק ןייק טינ ןוא גנוקיד

 ןופ ףמואירט רעקיטולב רעד ןוא עיצולָאװער רעשטייד רעד ןופ הדירי יד
 ךיוא טפַאשרעגנעהנָא עטריזינַאגרָא ןַא ןענופעג טָאה סָאװ ,םזירַאברַאב םעיינ ַא
 רעטייווצ רעד ןופ עפָארטסַאטַאק רעד וצ טריפעג ךעלדנע טָאה ,דנַאלשטייד רעסיוא
 יד ,ןדיי ןָאילימ סקעז ןופ גנוטָארסױא רעכעלרעדיוש רעד וצ ןוא המחלמ-טלעוו
 ,תעגושמ-ןסַאר ַא וצ ןעוועג בירקמ קיד'תונמחרב'מוא ןעמ טָאה ןדיי

 -לופ ַא וצ טריפעג ךעלדיײימרַאפמוא טָאה ןכערברַאפ רערעיוהעגמוא רעד טָא
 עלַא ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנורעדנערַאפ רעקיטסייג רעקידנעטש
 ןיא הכולמ רעשידיי רעד ןופ גנודנירג רעד ךרוד רעטעּפש טָאה סָאװ ,רעדנעל
 זיא ,טכַארטַאב ךעלשטנעמ-ןייר .ןעמוקַאב עטָאנ ערעדנוזַאב ַא ךָאנ עניטסעלַאּפ
 ןכיירגרעד ןָאק ןעמ זַא ,טינ סע טזייװַאב ךָאד .ךעלדנעטשרַאפ סיואכרוד סָאד
 -ַאמ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עקידנענערב יד ןופ גנוזעל עכעלקריוו ַא געוו םעד ףיוא
 ןופ ןצענערג עגנע יד רעבירַא טייוו ןעייג ןוא טייהשטגעמ עצנַאג יד טנייה ןרעט
 ,ןפירגַאב עשיטסילַאנָאיצַאנ עלַא

 -רוטש עכלעזַא ןעמונעגנָא רעדיוו טנייה טָאה םזילַאנָאיצַאנ רעטסעיינ רעד
 -עגלַא ןופ טַאטלוזער ַא זיא רע שטָאכ .עקירפַא-ןופצ ןוא עיזַא ןיא ןעמרָאפ עשימ
 גנוטלַאטשעג עיינ ַא ןעגנערב וצ לולע סנטסקיצניװמַא רעבָא רע זיא ,תוביס עניימ
 ןּפורג-רעקלעפ עלַא רַאפ ןריטנַארַאג ןענָאק לָאז עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד ןופ
 -ָאק ןוא ץנַארעלָאטמוא ,םזיטַאנַאפ רעדנילב .טייקרעכיז עכיילג ןוא טכער עכיילג
 ןייק טינ ,ןעגנערב טינ הלואג ןייק טייהשטנעמ רעד ןענָאק םזיאָאגע רעוויטקעל
 םזילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעטליּפשעצ-טציא רעד ךיוא .טייהיירפ ןייק טינ ןוא הלואג
 ,םזיאָאגע ןדנילב ,ןוויטקעלָאק וצ ןוא םזיטַאנַאפ וצ ןריפ ןָאק

 ווירב ןגנַאל ַא ןבירשעג ,1871 ,רַאורבעפ ןט-17 םעד טָאה ןעסביא קירנעה
 -ָאד רעקיטכיוו ַא זיא רע .טייהיירפ ןופ םעלבָארּפ רעד ןגעוו סעדנַארב גרָאעג וצ
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 ןייז טקירדעגסיוא רָאלק טָאה רעטכיד רעשיװַאנידנַאקס רעד ןכלעוו ןיא ,טנעמוק

 ןלעטש עקידנגלָאפ יד סיױרַא ךיא םענ ווירב םעד טָא ןופ .ןינע םעד ףיוא קוק

 : רענעייל עשידיי יד רַאפ טייקיטכיוו רערעדנוזַאב ןופ טנייה דָארג ןענייז סָאװ

 ןרָאװעג טפיוקעג זיא סָאװ טימ .ןשטנעמ םעד ןופ הללק יד זיא הכולמ יד;

 ןשטנעמ םעד ןופ גנַאגפיױא םעד טימ ?הכולמ ַא סלַא ןסיירּפ ןופ טײקרַאטש יד

 רעטסעב רעד זיא רענלעק רעד .ףירגַאב ןשיפַארגָאעג ןוא ןשיטילָאּפ םעד ןיא

 םעד ןופ לדַא רעד ,קלָאפ עשידיי סָאד --- טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןוא .טַאדלָאס

 -רעד עיזעָאּפ ןיא ,גנורעדנוזּפָא ןיא ךיז סע טָאה סָאװ ךרוד .ןימ ןכעלשטנעמ

 ,םעד ךרוד ? ןסיורד ןופ תושיגנ ןוא ןטעטילַאטורב עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,ןטלַאה

 ןבילבעג סע טלָאװ .הכולמ ַא טימ ןּפעלשמורַא טפרַאדעג טינ ךיז טָאה סע סָאװ

 קירוצ גנַאל ןיוש תורצוא-ןטנַאלַאט עכעלרעניא ענייז ןטלָאװ ,עניטסעלַאּפ ןיא

 רעד ןופ ןרעוװ רוטּפ זומ ןעמ .רעקלעפ ערעדנַא עלַא ייב יװ ,ןעגנַאגעגרעטנוא

 םעד רעטנוא טבָארג !ןפלעהטימ ךיוא ךיא לעװ עיצולָאװער רעד טָא וצ ! הכולמ

 סלַא עש'הבורק:קיטסייג סָאד ןוא טייקיליוויירפ יד ףיוא טלעטש ,ףירגַאב-הכולמ

 ןופ בייהנָא רעד זיא סָאד -- (ץנַאילַא) דנוב ַא רַאפ עקידנדײשטנַא עקיצנייא יד

 ."טרעוו סעּפע תמאב זיא סָאװ ,טייהיירפ ַא

 ,עשצינ יו .ךיוה וצ טצַאשעגּפָא ,ןעמונעג ללכב ,ןדיי יד רשפא טָאה ןעסביא

 ןענעק טָאה רע סָאװ ,ןדיי יד רעבָא .טניירפ עשידיי ךס ַא טַאהעג רע ךיוא טָאה

 ,ןעכנימ ןוא ןעדזערד ןיא רעטעּפש ןוא דנַאלמייה ןשיװַאנידנַאקס ןייז ןיא טנרעלעג

 .לסייטש םעד ןופ עטשרעביוא עמַאס יד וצ ,עטילש רעקיטסייג ַא וצ טרעהעג ןבָאה

 לייוו ,הלוגס-ידיחי עכלעזַא טיול ןלייטרוא טינ רעקלעפ עצנַאג ןעמ ףרַאד ךָאד

 -מוא סע טביילב םעד ףיוא טקוקעג טינ .ןסולש עשלַאפ וצ ןריפ ךָאנ ןָאק סָאד

 ,תמא קיטש ַא ןַארַאפ זיא גנוטּפױהַאב ןייז ןיא זַא ,רַאבטײרטשַאב

 רעשיטילָאּפ רעד ןופ טּפַאכרַאפ ןרָאװעג טינ ןרָאי רעטרעדנוה ןענייז ןדיי יד

 ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד .ףירגַאב-הכולמ םעד ןופ קיזיפאטעמ

 סלַא ןבעל ןסָאלשעגּפָא ןַא ןריפ טוומעג רעדנעלמייה עקידרעטעּפש ערעייז

 ןַא טייצ עגנַאל ַא טיהעגנייא ייז ייב ךיז טָאה םעד קנַאדַא דָארג ןוא .עדמערפ

 טָאה ןעסביא יװ ,ןענייז סָאװ ,קנַאדעג ןופ טייקכעלגעװַאב ןוא טייקכעלגנירּפשרוא

 .רעקלעפ-הכולמ עלַא ייב ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא טעמכ ,ןעזעגנייא קיטכיר

 סָאװ ,ףמַאק ןרעווש םעד ןיא גוצרָאפ רעסיורג ַא ןעוועג ןדיי יד רַאפ זיא סָאד

 רעבָא .טלעוו רעכעלטנייפ ַא ןגעק ןייטשייב ןענָאק וצ ידכ ,ןריפ טזומעג ןבָאה ייז

 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ןדיי יד לייוו ,ןסָאנעג ןופרעד ןבָאה ערעדנַא ךיוא

 סע ןכלעוו קנַאדַא ,ףָאטש-ןווייה ןימ ַא עיצַאזיליוװיצ רעשיאעּפָארײא רעד ןיא

 ערעדנַא ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג עכעלנייוועגמוא ןעמוקעגפיוא טּפָא ןענייז

 ,ןעקנעד םוצ ןגערנָא טזומעג

 -םױרַא רעייז ןרָאװעג ןכָארבעג זייווכעלסיב זיא ןרָאי ערעווש ןוא עגנַאל ךָאנ

 םעדכרוד רעבָא זיא טפַאשנגײא ערעייט יד .עיצַאלָאזיא-ָאטעג ענעגנואווצעג

 ,ןסולפנייא ןטרָאס ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ןוא ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ
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 ןבעל-קנַאדעג ןייז ןופ טייקכעלגנירּפשרוא יד ךיוא ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה סָאװ

 ,ללכב ןעקנעד ןייז ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא יד טימרעד ןוא

 סע יװ םעדכָאנ .ןטכַאבָאַאב טוג סָאד ךיז טזָאל ןדיי עשטייד יד ייב עדַארג

 ךס ַא ךיז ןבָאה ,דנַאלשטייד ןיא ָאטעג רעד ןופ ןצענערג עגנע יד ןלַאפעג ןענייז

 רעייז ןעזעג ןבָאה ייז .ןטייוצ ַא וצ םערטסקע ןייא ןופ ןפרָאװעג ןדיי עשטייד

 ,ןײלַא ןשטייד יד רעדייא רעשטייד ןייז טװאורּפעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןירעד ץלָאטש

 -רעה ,גניסעל ןופ ןעיידיא עשיטסינַאמוה עסיורג יד טינ ןעמונעגרעביא ןבָאה ייז

 סָאװ ,ערעדנַא ךס ַא ןוא ןילרעדלָאה ,לוָאּפ-ןאשז ,רעליש ,עטעג ,דנאלעיוו ,רעד

 רעד ךָאנ טקעוורעד ןבעל ןקיטסיײג םעיינ ַא וצ רעדיוו רעטעּפש דנַאלשטייד ןבָאה

 -טכַאמ יד רָאנ ,המחלמ רעקירָאי קיסיירד רעד ןופ עפָארטסַאטַאק רעכעלקערש

 ,םזירַאטילימ רעד זיא סָאד .םזירַאטילימ ןשיסיירּפ םעד ןופ ןעיידיא עשיטילָאּפ

 ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ יוװ ,רעקלעפ עשטייד יד רַאפ לַאטַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 .ךייר ןטירד םעד ןופ ןעגנוטסעפ יד וצ טריפעג רעטעּפש טָאה

 וצ טבעלרעד רע טלָאװ ,זדנוא ןשיוצ טבעלעג טנייה ךָאנ ןעסביא טלָאװ
 -שטנעמ םעד ןופ לדַא; רעד סלַא טכַארטַאב טָאה רע עכלעוו ,ןדיי עבלעז יד זַא ,ןעז

 רעד טימ עטכישעג רעד ךרוד ןּפעלש טפרַאדעג טינ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,"ןימ ןכעל

 עטכישעג ןופ ןבָאה ןוא קלָאפ-הכולמ ַא ןרָאװעג ןיײלַא ןענייז ,הכולמ ַא ןופ אשמ

 םזינַאכעמ:רעדער רעטיוט רעד .ערעדנַא עלַא יו טנרעלעג קינייו ױזַא טקנוּפ

 יו ,הללק ַא ןעוועג טציא זיב רעקלעפ עלַא רַאפ זיא ןישַאמ רעשיטילָאּפ ַא ןופ

 ,ןטּפױהַאב ןענָאק עדנילב רָאנ ןוא .טנכיײצַאב ױזַא עקַאט יז קיטכיר טָאה ןעסביא

 ןגָאז ןענָאק סָאד .הכרב ַא ןייז רעבָא יז טעוו הנידמ רעשידיי רעניילק רעד רַאפ זַא

 עלַא .ןסעגרַאפ טינ רָאג ןוא טנרעלעג טינ רָאג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא רָאנ

 ןעגנוריסַאּפ עכעלקערש יד סרעדנוזַאב ןוא ,טײהנגנַאגרַאפ רעד ןופ ןעגנורַאפרעד

 .ןעגנַאגעגרעבירַא זָאלרוּפש ייז רַאפ ךיוא ןענייז ,טייצ רעזדנוא ןופ

 םעד ןופ ןביירט ךיז ןזָאל עטסרעמ יד סָאװ ,סָאד רעבָא זיא ץלַא ןופ רעגרע

 .תמא םעד טימ ןפָא ןעמוקוצסױרַא טָאטשנא ,םָארטש

 סָאד לָאז ,טַאטשלעדע דוד ןופ קנעדנָא םעד ןרעייפ רימ תעב ,טנייה עדארג

 "עג ןסעגרַאפ ליפיוזַא ןופ טנייה ןיוש זיא טַאטשלעדע ביוא .,ןייז גנונָאמ ַא זדנוא

 עלַא ןעמונעגניירַא טָאה המשנ עסיורג ןייז סָאװ ,ןופרעד רָאג סע ךיז טמענ ,ןרָאװ

 ,ןטייק ןיא טכַאמש קלָאפ ןייא וליפא יװ גנַאל ױזַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןשטנעמ

 סָאװ םעדכרוד .גנופַאלקשרַאפ רעד רַאפ זיירּפ םעד טייהשטנעמ עצנַאג יד טלָאצ

 ןטסעבמַא ךיוא רע טָאה ,גנואיירפַאב סנעמעלַא וצ ןבעל ןייז טעמדיוועג טָאה רע

 טניפעג עּפורג-ןשטנעמ רעדעי ןופ גנואיירפַאב יד לייוו .קלָאפ ןגייא ןייז טנידעג

 םעד טָא ראי .ערעדנַא עלַא ןופ טייהיירפ רעד ןיא גנוקיטעטשַאב עלופ ריא טשרע

 ןופ טייצ רעקיטנייה רעד ןיא סנטסקיצניװמַא דָארג ןעמ טייטשרַאפ תמא ןסיורג

 ,הדירי רעלערוטלוק רעסיורג רעד

 ןעניפעג טימרעד ליוװ ןעמ ןוא ערעדנַא ןוא ךיז ןשיווצ ןרעיומ ףיוא טיוב ןעמ

 רעוו .רַאפעג יד טרעסערגרַאפ ךָאנ םעדכרוד טרעו ן'תמא רעד ןיא תעשב ,ץוש

 םעד ןופ ןעגנוריסַאּפ עכעלקערש יד ךָאנ ,טנייה וליפא טינ סָאד טייטשרַאפ סע
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 עסיורג יד לייו .ןייטשרַאפ טינ לָאמנייק ןיוש סָאד טעוװ ,קילדנעצרָאי ןטצעל

 -רָאפ ךָאנ סָאד טָאה ןָאמיס-ןעס יװ ,דָארג טײטשַאב טייצ רעזדנוא ןופ םעלבָארּפ

 ןשטנעמ ןטייווצ ַא ךרוד ןשטנעמ ןייא ןופ גנושרעהַאב יד ןפַאשּפָא ןיא ,ןעזעגסיוא

 .ןסערעטניא סנעמעלַא ןיא טפַאשטריוװ יד ןטלַאװרַאפ ךרוד

 -שטנעמ ןייז טײטשַאב ןירעד ןוא ,ןענַאטשרַאפ סָאד טָאה טאטשלעדע ךיוא

 טָאה גנוגייצרעביא ןוא ליפעג ןופ טייקסיורג יד טָא ןעוו ןוא ; טייקסיורג עכעל

 ערעזדנוא ןיא רעבָא םיא סָאד טכַאמ ,טײקנסעגרַאפ-בלַאה ןייז טכַאזרוארַאפ רָאג

 ךיז רעטניה טזָאלעגרעביא טָאה ןבעל ןייז זַא ,ןסייוו רימ לייוו ,רעסערג ךָאנ ןגייא

 -רָאפ טָאה רעטכיד רעד זַא ,קורדנייא םעד טָאה ןעמ .ןרוּפש ערַאבשיױװרַאפמוא

 : ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,לרוג ןייז טריּפשעגסיױא

 ,רענרצד עקיטֿפינ טימ טנייֿפ ןופ טניורקצג יה

 --- טוָאלרַאפ ,ןסנרַאפ טניירפ ףטוג ןופ א

 רענלצז רעקשטצטלַא ןַא ךַאװ רעד ףיוא יו א
 | טסָאּפ ןקילייה ןייז ףיוא ןײלַא רֶצ טייטש --

 .שז טסינַאמוה ןשטייד ןסיורג םעד ןגעוו טגָאזעג לָאמַא טָאה ענייה ךירנייה
 ןיא עפרַאה עסיורג ַא סלַא טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעזעג טָאה רע, : רעדרעה .ג

 ײב לייוו ,טגָאזעג ןייש ןעוועג זיא סָאד ."רעטסיימ ןסיורג םעד ןופ טנַאה רעד
 םעד ןופ ןוא ,עפרַאה רעד טָא ףיוא ענורטס ַא ןעוועג קלָאפ סעדעי זיא ןרעדרעה
 עקיבײא יד טרעהעג רע טָאה ,סענורטס עלַא ןופ גנַאלקנעמַאזוצ ןשינָאמרַאה

 טימ טגלָאפעגכָאנ טָאה רע .ןשטנעמ ןטרָאס עלַא ןוא ןבעל םעד ןופ עידָאלעמ
 .טרעוו רעייז טנעקרענא טָאה ןוא רעקלעפ עלַא ןופ ןרוטלוק יד ןקילב עטבילרַאפ

 טַאהעג טָאה רע .רעקלעפ עטלייורעדסיוא ןייק ןעוועג טינ םיא רַאפ ןענייז סע

 עקירעהעגנָא יד רַאפ יו ,שינעדנעטשרַאפ עבלעזיד לָאגנָאמ ןוא רעגענ םעד רַאפ

 : רעטרעוו ענייז ךָאד ןענייז סע קיד'תמא ןוא ףיט יװ .עסַאר רעסייוו רעד וצ

 טייהשטנעמ רעד ןופ תונואג יד יוװ ,שיאײטרַאּפמוא ,שטנעמ ,ייז לכ םדוק;

 רעד ףיוא קלָאפ-טירָאוװַאפ ןייק ,םַאטש-גנילביל ןייק ,שטנעמ ,טשינ בָאה .אפ !

 דנַאל-ונתרחב-התא םעד לָאז ןעמ זַא ,עביל-גוצרָאפ ַאזַא טריפרַאפ טכייל .דרע

 זיא קלָאפ עטבילַאב סָאד .סטכעלש ליפוצ -- ערעדנַא ןוא ,סטוג ליפוצ ןביירשוצ

 ,(.וו .זא .א ןטיכושט ,ןטימעס ,ןטלעק) ןעמָאנ רעוװיטקעלָאק ַא זיולב ןצנַאגניא רָאג

 ןָאק ןעמ ךשמה ןוא םַאטשּפָא סעמעוו ,טריטסיזקע טינ לָאמנייק רשפא טָאה סָאװ

 ."ןבירשעג למיה םעד ןופ יולב םעד ןיא ןעמ טָאה ױזַא --- ,ןזייוװרעד טינ

 ןסיורג םעד ןופ טייצ רעקיטנייה רעד ןיא ןטלעז ןעמ טרעה רעטרעוו עכלעזַא

 טכערמוא ןפָא טקעװצַאב סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ-לדניווש ןוא ןעגנוזָאל עליוה ,ןגיל

 ךרוד ןעגנילק גנַאל ךָאנ רעטרעוו סרעדרעה ןלעװ ךָאד .ןעלדנַאװרַאפ טכער ןיא

 זַא ,ןביולג סָאװ ,עקידלּפעקנײלק עלַא יד תעב ,עטכישעג רעד ןופ ןרָאדירָאק יד

 ןופ (ןקעטָאּפיה) ?סעשזדעגרָאמ, יד טימ טפנוקוצ יד (ןקַאּפנָא) ןדָאלנָא ןָאק ןעמ

 רעד טגנילק רעטרעוו סרעדרעה ןופ לייוו .ןסעגרַאפ ןייז ןיוש ןלעװ ,רבע םעד

 עקידנעמוק עלַא רַאפ גָאזנָא רעסיורג רעד ןוא טייהשטנעמ רעיינ ַא ןופ טסייג

 ,תורוד
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 ןסיורג םעד ןופ טנעה יד ןיא עפרַאה רעסיורג רעד, ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ
 סָאװ ,עקינייוו יד ןוא .סענורטס עטצַאלּפעג טימ םַאר עטרעטעמשעצ ַא ?"רעטסיימ
 ןוא שלַאפ .גנַאלק ןשלַאפ ַא סױרַא ןביג רעדָא טמוטשרַאפ ןענייז ,ךָאנ ןעגנילק
 זדנוא טלגניר סָאװ ,טייקכעלקריוו רעלַאטורב רעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא יו ,ךעלסעה
 ,םורַא טנייה

 ןכעלרעניא ןוא ןעגנונעפָאה ענעבָארגַאב ןופ עכָאּפע יד-טָא ךיוא זיא ךָאד
 קיאייפ זיא יז יצ ,טוואורּפעג טרעוו ןשטנעמ םעד ןופ המשנ יד ןעוו ,טייצ ַא םעלק
 -תיחת עסיורג סָאד ןעמוק טעװ סע ןעוו ןוא .שינעטנעקרעד עיינ ַא ןעמענוצפיוא
 +עביא ןגָארטעצ ןוא ןעגנילקעצ ךיז רעדיוװ עפרַאה עסיורג יד ךיוא טעו ,םיתמה
 ןיא ןוא .טייהשטנעמ רעד ןופ דיל ןקיבײא םעד ןופ ןדרָאקַא עלופ יד טלעוו רעד
 רעזדנוא ןופ ענורטס יד ךיוא ןעגנילקפיוא רעדיוו טעוו דרָאקַא ןקידנשיור םעדיסָא
 קיטייצירפ יױזַא ןיא ןוא ןדייל רעווש ױזַא טזומעג טָאה סָאװ ,רעטכיד ןטיוט
 : ןברָאטשעג

 ןרעה ךיא לצוו רבק ןיימ ןיא ןוא

 ,דיל-םפרוטש ןיימ ,דיל ספיירפ ןיימ

 ןרטרט ןסינרַאֿפ דיא לצוו טרָאד ךיוא
 ,דיי ןוא טכירק ןטֿבַאלקשרַאפ םַצד רַאּכ



 "טייהיירפ,, רעזדנוא

 ,ײצילָאּפ יד -- טַאטש םעד ןיא

 : ערוזנעצ יד -- עסערּפ רעד ןיא

 יירפ ץנַאג טציא ןעייּפש ץעלַא

 .הרוצ ןיא טייקיטכערעג רעד

 ,ןעקניז ,ןלַאּפ ןיוש עז ךיא .ךָאד
 !זױה-ןּפַאלקש עטלַא ןייד ,טַאטש

 ןעקנירט ןלעװ סרעייּפש יד ןוא

 . . . םיוא רעטציא ןעייּפש ייז סָאװ

 (.ןזרעפ עשיריטַאס סטַאטשלעדע דוד ןופ)
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 יקסנַא .ש יָקחווָאלטישז םייח .רר

 ןַאהַאק .בא ץנַארק פיליפ
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 רעדליב יד וצ ןעגנורעלקרעד

 שידיי רַאפ רעפמעק ,טסיצילבוּפ ,רעקנעד -- (1948--1868) יקסווָאלטישז םייה

 ןיא ןיקסנַא .ש טימ ןעמַאזוצ ןענופעג ךיו טָאה .ךַארּפש עלַאנַאיצַאנ ַא יו

 ןופ לקיטרַא עו) ווָארװַאל .ּפ ןוֿפ זיירק םעד םורַא ,1805 רָאו ןיא זירַאּפ

 -נוזעג ןוא ןשרַאמ עשירענָאיצולָאװער טריפעגכרוד טרָאד ןבָאה .(רעקָאר ףלָאדור

 -ָאס םוצ ןגָארטעגייב טָאה ןיילַא יקסווַאלטישז .טַאטשלעדע דוד ןופ רעדיל ןעג

 -ןב : םינָאדוועסּפ ןרעטנוא ןעגנוצעזרעביא ענייז טימ שידיי ףיוא וויטָאמ ןלַאיצ

 "טסייו וד ןוא טסרעקַא וד ןוא , דיל סָאז ןוא ,ענייה ןופ "רעבעוו יד , ; דוחַא

 .ןרָאװעג ןעגנוזעג ליפ ןענייז עכלעוו ,געוורעה ןופ

 ."קוביד רעד , עמַארד-סקלָאפ רעד ןופ רבחמ ,טסורָאלקלָאפ -- (1920--1860) יטפנַא .ש

 -עג ןיא, ; העובש , עשידנוב יד , :וויטָאמ ןלַאיצָאס םוצ ןגָארטעגייב טָאה

 -ָאס םעד ןוא ,,רעדיינש רעד ;  .ןרערט עכעלשטנעמ יד ןופ םי םענעצלַאז

 ךיז ןעניפעג יירד עטצעל יד .'ןרעדנַאװ רימ , ; װיטָאמ ןלַאנַאיצַאנ-לַאיצ

 ..עיועָאּפ עשידיי רָאי טרעדנוה ףניפ , : ןיסַאב .מ ןופ עינָאלָאטנַא רעד ןיא

 יד ןופ רעריפ -- (1099--1888) ץנַארק פיליפ ןוא (1951--1860) ןַאהַאק .בַא

 כ'נַאהַאק .בַא ןיא .(קנַארֿפ .ה .רד ןוֿפ לקיטרַא סָאד עז) .ןרָאי רעק90 יד

 -נוא ךס ַא ןַארַאפ ,בגא ,ןעניוז ,2 דנאב ,'ןבעל ןיימ ןופ רעטעלב , : תונורכו

 -לַאיצַאס יד ןשיוװצ קרָאי ןינ ןיא ןפמַאק עקילָאמַא יד חכמ םיטרּפ עטנַאסערעט

 ןַאהַאק ויא .סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער רעד יוו .ןטסיכרַאנַא ןוא ןטַארקָאמעד

 ןשיווצ זיא .ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס יד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג

 סעיצַאטסעֿפינַאמ עועיגילער-יטנַא עפרַאש יד ןגעק ןטַארטעגסיורַא ךיוא ערעדנַא

 ףיוא ןטסיכרַאנַא יד טימ ןריטוקסיד טגעלפ ץנַארק פיליפ .ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ

 .ןפוא ןשימערָאעט ַא



 גרעבכבנייטש .נ .י .רד

 "םַאלפ רעד ןוא דרעווש יד,

 גרעבנויטש .ג .ו .רד

 ןיא טביולגעג טינ ןבָאה ויז .טייהראוו יד ןביל וצ קלָאּפ סָאד טנרעלעג ןבָאה ייז,
 -וצ .טייהראוונוא ןַא רעדָא ,טייהראוו עצנַאג יד רעדעווטנע ; טייהראוו "ךעלעקיטש ,

 (1891 ןיא טַאטשלװרש .ד) ."טיוהראוו יד ןטיוט טסייה ,טייהראוו יד ןלויט //

 טנעקרעד ,רעלטסניק םעד סרעדנוזַאב ,שטנעמ ןשירעפעש ןקיטסייג םעד

 טנעקרעד ןעמ .קרעוװ עטקידנערַאפ ןוא עטמרופעגסיוא ענייז ךרוד רָאנ טינ ןעמ

 עכלעוו ,טפַאשקנעב רעד ,טפַאשנדײל רעד ,עיידיא רעד ךרוד ןטסעב םִא םיא

 יד ןעוו טייצ ַא ןעמוק ןעק סע .טייקכעלנעזרעפ רעצנַאג ןייז ןופ סױרַא טלַארטש

 רעזדנוא ףיוא ןטָארטעג טָאה סָאװ ןשטנעמ ַאזַא ןופ םישעמ יד ןוא דייר יד ,רעדיל

 ןופ ןורכז ןיא טביילב ךָאד .ןסעגרַאפ רעדָא טסַאלברַאפ קיליײוװטייצ ןרעוו ,דרע

 -רַאפ םעד ןופ טרָאװ עקיניזפיט סָאד ,טלַאטשעג עקיטסייג יד טייהשטנעמ רעד

 ביוא .רוטלוק-טלעו רעד ןופ לייט רעקידנעטשַאב ַא יו שטנעמ םענעדנואווש

 םעד ןופ ללח ןקיטסייג ןיא רעבָא זיא ,הרות ןייז ײשּפָא טימ רעמ טינ טנרעל ןעמ

 -ַארַא רעד ןוא טסייג רעד .הרות ןופ ח י ר רעד ןוא חו ר רעד ןבילברַאפ קלָאפ

 ןוא ,ןבעל םענעגייא רעייז ןריפ טייקכעלנעזרעּפ רעקיטרַאקיצניײא רעייז ןופ טַאמ

 טרעק ןעמ ןוא ךיז ןעמ טנָאמרעד טייצ ןיא רעטעּפש זַא וצרעד סע ןריפרעד ייז

 -לעוו ןשטנעמ עשירעפעש ענעי ןופ טפַאשנדייל ןוא עיידיא רעד וצ קירוצ םוא ךיז

 -רעדנואוו רעד רָאפ טמוק טלָאמעד .טלעוו רעד ןיא טכַארבעגּפָארַא ייז ןבָאה עכ

 עטמערָארַאפ ןוא עזָאלטולב יד תעב ,םיתמה תיחת ןקיטסייג ןופ טקַאפ רעכעל

 ןוא טולב שירפ טימ ןָא ךיז ןסיג "סנטייצ רַאפ ןופ, רעטרעוו ןוא ןעגנורענירעד

 ,טרַאװנגעק רעד ןופ טפַאז

 טָאה טסיזמוא טינ .טַאטשלעדע דוד טגָאמרַאפ טָאה טפַאשנדייל-עיידיא ַאזַא

 ,דרעװש יד ןיב דיא, :ןפורעגנָא רעדיל ערענָאיצולָאװער ענייז ןופ סנייא רע
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 ,רעטרעוו יד ןעמונעגרעביא רע טָאה ן'ענייה ךירנייה ןופ ."םַאלפ רעד ןיב ךיא

 ןייז םורָאװ .עיזיוו ןוא המשנ ענעגייא ןייז ייז ןיא רע טָאה ןסָאגעגנײרַא רעבָא

 יד טָא יירטעג ןבילבעג רע זיא -- ןבעל שימרוטש רעבָא ץרוק ןייז -- ןבעל ץנַאג

 זיא ןעּפ ןייז ןופ דרעוװש רעד טימ .םַארגָארּפ ןשירעטכיד ןייז ןופ ןלָאבמיס עדייב

 טינ טָאה ןוא ,?ײרעפַאלקש ןופ טלעוװ רעטסיװ, רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא רע

 -כערעגמוא ענעי רעדָא יד טינ .ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא תורשּפ םוש ןייק ןזָאלרעד

 ; טפמעקַאב רע טאה טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןופ עיצוטיטסניא רעדָא טייקיט

 טלעוו עצנַאג יד ?ןרעטשוצ ןוא ןרעטעמשוצ, יו רעקינייו טשינ טלָאװעג טָאה רע

 (* ,םַאנסיוא ןָא ןגעוו ןוא ןגייווצ עריא עלַא ןיא ,תושּפט ןוא תועשר ןופ

 יד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ םַאלפ ַא ןופ טכױהַאב ןעוועג רעבָא זיא דרעוװש יד

 ןופ םַאלפ ערעטסניפ יד ןעוועג טינ זיא סָאד .ץרַאה ןייז ןופ ןשינעפיט עמַאס

 סָאד ,קלָאפ וצ ןוא שטנעמ וצ עביל ןופ רעייפ עקיטכיל סָאד רָאנ ,האנק ןוא האנש

 -עג ענייז וצ וצ ךיז טרעה ."טסול-דנַאטשרעדיװ ןוא עביל-טייהיירפ/, ןופ רעייפ

 : תורוש ענעדָאלעגנָא טפַאשנדייל רערעיוהעגמוא טימ ךָאד ,ענעטסָאמ

 ,םַאלפ רָצד ןיב ךיא ,דרצווש יד ןיב ךיא;

 ןרצטש ַא יו ןוא ,טפמצקצנ בָאה ךיא

 םי-םרוטש םר טעטכיײלַאב ךיא בָאה

 .ןרצרט-ןשטנצמ ןוא טולב-ןשטנפעמ ןופ

 ,ורצרט רַאפ טייצ ןייק טינ זיא טציא רָאנ

 ןיינ סָאד ףיוא ןפמצק ןוומ רימ

 ןרצטשיוצ ,ורפטצמשוצ רימ ויב

 { ײרפֿפַאלקש ןופ טלצוו ףפטסיוו יד

 םַאלפ ןוא דרוש טימ ! רצדירב ָא ,ףיוא טכַאוו

 .ןצייר-סרעפמצק יד ןיא טימ ףלַא טמוק

 ,םי-םרוטש םַצד ןיא ןלַאֿפ רימ ךיוא זצוו ןוא

 ײז ןצײרפַאב טלצוו יד ךָאד רימ ןלצוו

 א

 ןוא םענעפָא רעייז ןיא ךיז ןפיטניירַא ,דייר ס'טַאטשלעדע וצ ךיז ןרעהוצ

 -ערָאוװעג שירָאטסיה ַא וצ דובכ ןבעגּפָא יו רעמ ךס ַא זיא -- ,ןיימ םענעגרָאברַאפ

 ןרעכעה ַא ןיא שירָאטסיה ןענייז ווירב ןוא רעדיל ,ןעלקיטרַא ענייז ,.טלַאטשעג רענ

 "שטנעמ רעד ןופ הפוקת רעקיטציא רעד רַאפ ךיוא רעזייווגעוו ןענייז ייז :ןעניז

 חומ ןייז טרעסַאמעג ןבָאה סָאװ ןעמעלבָארּפ יד ןיא .עטכישעג רעשידיי ןוא רעכעל

 -בָארּפ עקיטנייה ערעזדנוא רימ ןקילברעד ,קירוצ רָאי 60 רעביא טימ ץרַאה ןוא

 סע ןוא .שטנעמ ןוא רעטעברַא ןופ גנואיירפַאב ןופ ןגעוו עקיטכיר יד ןגעוו ןעמעל

 ןייז ןופ תובושת ןוא תולאש ערעווש יד ןיא יװ ןעז וצ ךעלניוטשרעד שממ זיא

 : טגָאועג רע טָאה ,טסָאמ ןַאהַָאו טסיכרַאנַא ןטמירַאב םעד ןגעוו קידנביורש ,(*
 םעד קיצרַאהמרַאבמוא טדיינש רעכלעוו ,דרעווש עשיטירק ַא זיא רעדעפ ןייז

 .?טפַאשלעועג רעטבעלעגּפָא רעקיטנייה רעד ןופ רעפרעק ןטעטסעּפרַאפ
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 ךיז ןבָאה ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןעניגַאב םעד ןיא ,טייצ

 יעגסיוא ןענייז סָאו טייצ רעזדנוא ןופ סעגַארפ עקיבלעז יד טקרעמעגנָא טַאהעג

 ,םזיכרַאנַא ןוא םזילַאיצָאס ןופ גנוראפרעד רעכעלצרעמש רעד ןופ ןסקַאוװ

 רע ןוא ,רעירַאטעלָארּפ רעקידנטעברַא רעווש ַא ןיילַא ןעוועג זיא טַאטשלעדע

 -םרוטש ענייז ףיוא .סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא םוצ טדערעג טָאה

 ששידיי עט'הלוועיַאב ןוא עטקירדעג:לַאיצָאס ןופ תורוד ןגיוצרעד ךיז ןבָאה רעדיל

 ןטסײמַא טָאה סָאוװ : עגַארפ שעטשרע יד ךיילג טײטשטנַא ָאד ןוא .,ןסַאמ-רעטעברַא

 ןייז רָאנ ןעוועג סע זיא ?שטנעמ-סטעברַא ןשידיי םעד ןגָאלשעג ןוא טקירדעג

 עכלעוו ןיא טנלע ןוא טיײקמערָא ערעטיב יד ,עגַאל עשימָאנָאקע עכעלרעדיוש
 ןופ ןטילעג רעטעברַא רעד טָאה רעדָא ? רעדניק ןוא יורפ ןייז טבעלעג ןבָאה סע
 רעקינייװ טינ ןעוועג דובכ ןוא ליפעג ןכעלשטנעמ ןייז רַאפ זיא סָאװ סעּפע ךָאנ

 ?ןבעל עזָאלצוש ,עטנלע סָאד יוװ קיטכיוו

 -רַא רעד עכלעוו ןדייל ןופ ןטלעוו עדייב יד ןפירגַאב ףיט טָאה טַאטשלעדע

 ןוא עקיטסייג יד יא גרָאז עלעירעטַאמ יד יא : ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה רעטעב

 ףיוא גונעג ןעוועג זיא ייז ןופ עדעוװטעי .ץנעטסיזקע ןייז ןופ דנַאש עשילַארָאמ

 ןשוועג זיא עיצַאוװיטָאמ עכלעוו רעבָא .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד ןריוויטָאמ וצ

 -- ...+ עטסקיטכיוו יד -- רעטכיד םעד ןוא רעטעברַא םעד -- ןטַאטשלעדע רַאפ

 ןופ , ,טנלע ןלעירעטַאמ ןופ םירוסי יד ןיײרַא םוהת ןיא זיב ןעזעג רע טָאה סיוועג

 -גדיישרַאפ יוװ ןוא טפָא יוו ןוא .?טיורב לקיטש ןרַאפ גרָאז רעיורג רעקיבייא רעד

 ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע !םירוסי יד טָא וצ קורדסיוא ןבעגעג רע טָאה קיטרַא

 םעד טבײרשַאב רע ואוו 1889 רַאונַאי 29 ןופ "ךובגָאט/, ןייז ןופ טינשסיוא ןַא ָאד

 : טנַאקיזומ-ןסַאג

 ןכיוה ןקידנעטשנָא ןַא ןוֿפ רעטסנעפ ןרעטניה .גָאט רעטלַאק ,רעקידרעטניוו ַא,

 -ָאלק ןיא טליהעגנייא ,רעטרעטַאמעגסיוא ,רעסַאלב ַא .קישטשנירעטַאק ַא טייטש ויוה

 סָאװ ,טנַאה רעקידנרעטיצ ַא טימ .ןרָאװעג ןריורפעגכרוד קרַאטש רע זוא ,סעטַאמש עקידעג

 עמערָא ןַא ,עקנירעטַאק יד רָאנ .עקנירעטַאק יד רע טיירד ,טלעק רעד ןופ יולב ןיוש זיא

 סעּפע עירָאלעמ ַא טָאטשנא סיורַא טזָאל --- ןטָארעג סָאבעלַאב םעניא עקידכעבענ ןוא

 ןוא טלעק-זוייא טימ קישטשנירעטַאק םעד טסיימש טניוו רעכערפ רעד .ּפירכ-הסיסג ַא

 -סיואמוא .ןידניירפ רעטקידעשעצ ןייז ןופ ןצכערק עכַאװש יד ןצנַאגניא טביוטרַאֿפ

 עזָאלטולב יד ןופ זַא ,ךיז טכוד ךייא .טכיזעג סָאד טמירקרַאפ םיא טָאה ןייּפ עכעלקירד

 -בלַאה ןייז ןופ דלַאפ רעדעי רעטנוא ןוֿפ ןוא ןגיוא ענעשַאלעגסיוא יד ןופ ןוא ןּפיל

 עמַארד עצנַאג ַא ךיז טרעה'ס עכלעוו ןיא ,ןעגנַאלק סיורַא ךיז ןסייר לטנַאמ םענעסירעצ

 ...העש רעדעי ןוא גָאט עלַא ןופ דייל ןוא ןעגנוקירעדינרעד ןופ

 לטנעה שרעדניק ןיילק ַא -- רעטסנעפ ַא טנפעעג ךיוהרעדניא ךיז טָאה ךעלדנע

 .םייל םעד ןָא טּפַאלקעגּפָא ךיז טָאה ןשָארג רענרעּפוק ַא ןוא ,טקעטשעגסיורַא ךיז טָאה

 גנַאל ןוא ,דרע רעד וצ ךיז ןגיובעגנָא ,ןריר ןעמונעג ךיז טָאה רוגיֿפ עשינַאכעמ יד

 .םייל םענעטָאשרַאפ וינש טימ םעד רעביא טרעטשינעג רעגניפ ענעריורפרַאפ טימ רע טָאה

 -מיורב ןייז ןעמענ ,הבדנ עקידעגָאלק יד ןביוהוצֿפיוא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה ךעלדנע

 "...סנשָארג עיינ ךָאנ געיעג ןיא ,לבענ ןקיטסָארפ םעניא ןדניוושרַאפ ןוא ןירעבעג

 ןופ דליב עשילָאבמיס סָאד ןעוועג ןטַאטשלעדע רַאפ זיא דליב-ןסָאג סָאד טָא

 -שטנעממוא ןיא ןטכַאמש סָאװ ןענָאילימ עלַא ןופ ןוא רדס ןלַאיצָאס ןצנַאג םעד

 .רעדלעפ ןוא ןבורג-ןליוק יד ןיא ,ןקירבַאפ ןוא ןטַאטשרַאװ יד ןיא ,תוריד עכעל
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 ןבירשעג ױזַא רע טָאה ,"ןביירשרַאפ , דליב-ןקערש סָאד טלָאװעג טָאה רע זַא ןוא
 טרעקעגמוא ךיז בָאה'כ ןעוו זַא קניידעג ךיא,, .ךוב-גָאט ןייז ןיא גָאט ןקיבלעזמעד

 עניימ ןיא טָאה ,לכיב םוצ ךיז טצעזעגקעוװַא ןוא גנוניואוו רענעפורעג-ױזַא ןיימ ןיא

 -נײּפ ,רעווש ַא ...עקנירעטַאק רעד ןופ שינעּפירכ-הסיסג יד ןעגנולקעג ןרעיוא

 יז זַא ,גנורעדורעצ רעטסקינייוװעניא ןופ קרַאטש וצ טרעטיצ טנַאה יד .דליב ךעל

 ָאד ןעמ ןעק יװ .רערט ַא טלּפענרַאפ ןגיוא יד ,לזדנעּפ ןטימ ןריפ קיטכיר לָאז

 ךיז טגָארטרעד'ס זַא ,םַארג ןקידוועגנילק ןוא םערָאפ רעקיטַאלג ןגעוו ןטכַארט

 (' ."ןרערט ןוא טנלע טימ לופ רָאנ ,ןעגנַאלק ןָא ,רעטרעוו ןָא דיל-היול סָאד רימ וצ
 ןדייל יד ךיז ןיא ןעמונעגניירַא טַאטשלעדע רעגירָאי-23 רעד טָאה ףיט ױזַא

 -טסניק ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טנעקעג טינ סע טָאה רע זַא ןשטנעמ-טימ ענייז ןופ

 עשירעלטסניק יד טינ עקַאט טכוז רע .ןעיײרפַאב וצ ןופרעד ךיז ידכ ,קרעוו שירעל

 ."רערט ַא טלּפענרַאפ ןגיוא יד, תעב טייקיהור עשיטעטסע ןוא טעטיױויטקעיבָא

 .?טעָאּפ-ןרערט רעד, דיל ַא ןיא ןָא ןײלַא ךיז רע טפור רַאפרעד

 : ןפורעג קיטייו טימ רע טָאה (1890 רַאורבעפ) "רעבערגנעליוק, ענייז ןיא

 רצייפ ןכעליירפ םעד ייב ,רעדירב ,ךיז טמרַאװ ריא ןצוו;,

 ,טניוװ ןוא ןגָצר ןופ טמרישַאב

 רעייט ךעלקפרש יו ,לָאמַא ריא טקנפר וצ

 ? דניצַא ודנוא ליוק טדצי טסָאק סט

 ? טוג וצ ןלָאצ רימ זַא ,לָאמַא ריא טקנעד וצ

 ? סצשַא טקידנצילג לויד טצז ריא

 טולב ןכצלשטנעמ טימ טברַאפצג ןפנייז יז

 { תושֿפנ צגנוי רצטנויוט ןופ

 ,ץרַאה ןייז טבירטַאב ןיײלַא טיונ עלעירעטַאמ ןוא טײקמערָא יד טשינ -- רעבָא

 רעד ןופ ןבעל ַאזַא ןופ דנַא ש רעד ןופ טּפַאכרַאפ רע זיא רעפיט ןוא רעמ ךָאנ

 טכענק סלַא טייקנלַאפעג ןייז ןופ ,םינּפ ןכעלשטנעמ ןופ גנורעדינרעד רעשילַארָאמ

 -ַאב טַאטשלעדע ךעלגנירדנייא יו ןוא טּפָא יו קידריווקרעמ זיא סע ,ףַאלקש ןוא

 ערעייז טמַאדרַאפ זוא טגניזַאב רע טּפָא יו ,ןפַאלקע סלַא רעטעברַא יד טנכייצ

 -ַאלקש; רעד ןגעוו יו רע טדער טלעוװ-עירטסודניא רענרעדָאמ רעד ןגעוו ,ןטייק

 -ןפַאלקש רעדעי ןיא ,/ רע טעז רעבעוו ןוא ןדימש ,רעכערבנייטש יד ; *טלעוו-ןעפ

 יד רָאנ ,ףַאלקש ןופ טײקמערָא יד רָאנ טינ זיא ,טנרָאצרעד םיא סָאװ ,"טלעצעג

 טינ ןָאק רע .ףַאלקש ןופ טייקיזָאלצוש ןוא טײקידנעהּפָא יד ,אפוג יײרעּפַאלקש

 ןעזוצ טינ ןָאק רע :רעמ ךָאנ .םיקולא םלצ ןופ טסולרַאפ םעד ףיוא ןייז לחומ

 ןַא דיל ןייז ןיא .ןטלַאהעג ןעגנַאפעג טרעוו ןיילַא תמא רעד ,"טייהראווא יד יו

 : סיוא רע טפור (1889 ינוי) ?ןסָאנעג יד

 ,ןסָאלשג ןטייק ןיא רנלצ טגיל טײהרַאוװ יד;

 .טנייפ ןכטלקערש ןופ טטדנואוורַאפ

 5 ןסָאנָצג פיירט טנייד וענייז ואוו ! טייהראוו ,ָא

 ? טניײרֿפ טכצלרצ ענייד ןענייז ואוו

 ךוב ס'רמרמ ןמלק ןופ ןעמונעגסיורַא ,שיסור ןופ טצעזרעביא "ךובגָאט, סָאד (1

 "טַאטשלעדע דוד ,
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 --- ןברָאטשצנ טייהשטנעמ עקיטסייג יד ןצד זיא

 ִל טכצנק ןוא רטקנצה רָאנ ןבפל סצ

 ,ןברָאדרַאפ ,קיצומש ,זיא ךילסצה סָאװ סצלַא ןוא

 ? טכצר ַא ןבטל וצ טָאה סָאד רָאנ

 (רעטיג ענעפַאשעג ןשטנעמ ןופ יד) תורוחס יד טנכיײיצַאב טָאה סקרַאמ ביוא

 :רעמ ךָאנ ייז ןיא ןעזעג טַאטשלעדע טָאה ,"טעברַא עטריזילַאטסירק, סלַא

 .ןייפ עטריזילַאטסירק

 ,ןוײוװַאב רטדנואוו ךָאנ ןֶטק טפָארק עבעלשטנצמ יד

 ,טסייג רצורנוא טקעוורצד םרוטש רצד ןצוו

 ,ןוייא ןוא רפנייטש יז טרפטשמשפצ רצביוצ טימ יוו

 { טסיירצצ ןטייק יד רצקיטש ףיוא

 ןסָאנַאב ,טנלצ זיא טייהראוו יד יוװ טז

 --- ךייט רעקיטולב ַא ,ןרצרט טימ

 ! ןסָאנצנ ,רצדירב ,יז טטנר ,ריא וצ טמוק

 .ךייא רַאפ טצטולב יז ןוא טפמפק יז

 ןוא ךיז רַאפ רָאנ טינ ןפמעק וצ רעטעברַא יד טפור רענָאיצולָאװער רעד

 ,טײהרַאװ רעד רַאפ יו ,ןבעל ןכעלגעט רעייז ןופ קילגמוא םעד ןגעק ױזַא טינ

 ןופ ןעמונעגרעביא סע רע טָאה רשפא) טייקיטכערעג יא ,תמא יא זיא יז סָאװ

 -ַאב ױזַא טָאה רענעי ןעוו ,יקסוװָאליַאכימ רעקנעד ןרענָאיצולָאװער ןשיסור םעד

 רע .(? ?ַאדװַארּפ , ףירגַאב ןשיסור םעד ןופ ןעניז ןקיטסייג ןטלּפָאט םעד ןבירש

 ןופ ןעמוק טינ טעװ טייהשטנעמ רעד ןופ גנוזיילרעד יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ירפ טָאה

 וצ ףמַאק םעד טָא טכוזעג טָאה רע .ןיילַא ןייזליואוו ןלעירעטַאמ רַאפ ףמַאק םעד

 -ראוו ןוא טייקיטכערעג ,טייהיירפ ןופ ןעיידיא יד וצ ןביוהרעד ןוא ןעלדייארַאפ

 ןופ סולפנייא רעד ןטַאטשלעדע ייב טקעלּפטנַא קפס ילב ךיז טָאה םעד ןיא .טייה

 .(סעקינדָארַאנ) םזילַאיצָאס ןשיטסיקלָאפ ןשיסור

 ןפירגַאב רימ ןבָאה ,טנַאעג טשרע טָאה טַאטשלעדע רעגנוי רעד סָאװ סָאד

 לָאמנייק .םיא ךָאנ תולּפמ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ גנורַאפרעד רערעטיב רעד ןיא

 יו לופטכַאמ ױזַא ןעוועג טינ רעריפ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס ןענייז ךָאנ

 יז ,סעיצולָאװער טריפעגכרוד ןבָאה ייז .רעקילדנעצרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ןיא

 -טכַאמ ןוא ןעגנוריגער ןופ ץיּפש רעד ןיא טנייה ךָאנ ןעייטש ןוא ןענַאטשעג ןענייז

 עקיד'תומימת ,עוויאַאנ ענעי ןופ קעװַא ייז ןענייז טייוו יו רעבָא .סנָאינוי עלופ

 יד ןיא טגָאזעגסױרַא ןעמ טָאה עיכרַאנַא רעדָא םזילַאיצָאס טרָאװ סָאד ןעוו ןטייצ

 רַאפ ןפמַאק עכיירגלָאפרעד טריפעג טָאה ןעמ ,תמא !השודק טימ ןעייר-רעטעברַא

 רָאנ ךיז ףרַאד ןעמ .ןבעל סרעטעברַא םעד ןופ גנורעסעברַאפ רעלעירעטַאמ רעד

 -עמַא יד ןיא ןבעל-רעטעברַא עשידיי סָאד לָאמַא ןעזעגסיוא טָאה סע יוװ ןענָאמרעד

 -נעזָאר סירָאמ) ןגייטש-תוריד עטכייפ ןוא עטלַאק יד ןוא סּפַאש-טעוװס רענַאקיר

 טכַאמעג טָאה סיוארָאפ גנורּפש ַא רַאפ סָאוו ןייטשרַאפ וצ ידכ ,(רעדיל ס'דלעפ

 -- רעבָא .רעטעברַא ןקיטנייה םעד ןופ בצמ רעלַאיצָאס ןוא רעלעירעטַאמ רעד

 -סייג רעד ךיוא ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טירשטרָאפ ןקיטלַאװג םעד טָא טימ זיא יצ

 -עירעטַאמ רעד טינ ךיז טָאה יצ ? גייטשפיוא רעלערוטלוק ,רעשילַארָאמ ,רעקיט
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 ,רעגייטש-סנבעל ןשיטסילַאירעטַאמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ לייט םוצ גלָאפרעד רעל

 יצ ?ןעיידיא וצ יירטעג רעדייא ןכַאז וצ ןבעגעגרעביא רעמ זיא ןעמ ןכלעוו ןיא

 רעדיו שטנעמ:סטעברַא רעטיירפַאב לעירעטַאמ רעד ,טרָאװ ןייא טימ ,טינ זיא

 ?ןעניז ןרעדנַא ןַא ןיא ?ףַאלקש; ַא ןבילבעג
 -כעט רעיינ רעד ןופ ןגָאטליואוו עלַא ןופ ןסינעג עכלעוו ןשטנעמ ענרעדָאמ

 יו ןעניז םעד ןיא קיד'תמא ןוא יירפ ןרָאװעג ייז ןענייז יצ ,עיצַאזיליוויצ רעשינ

 -ַאבמוא טינ ייז ןענייז יצ ? שפנ תריסמ טימ ייז רַאפ טפמשקעג טָאה רעטכיד רעד

 ןוא ןרעייפ עשלַאפ עריא ןופ ,טָאטש-סיורג רעד ןופ ןפַאלקש ןרָאװעג טקרעמ

 -טנייה טסייוו יצ ? ןליּפשיוש "עקיטסייג , עקידנּפמעטרַאפ עריא ןופ ,סנגינעגרַאפ

 -גָאט ענענואוועג יד ,טייצ עיירפ יד ןצונוצסיוא יװ ןַאמ-סטעברַא רעד גָאטדוצ

 ױזַא טגיילעג לַאמָא טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעד עכלעוו רַאפ ן'פוס-ןכָאװ ןוא ן'העש

 רעקיטייזנגעק ןופ טסייג רעד ןרָאװעג טקרַאטשעג םיא ןיא זיא יצ ? תונברק ליפ

 םעד טשינ טביולרעד עכלעוו טייקכעלרעדירב רעכעלשטנעמלַא ןופ ,טפַאשטניירפ

 לייט רעטסערג רעד יו גנַאל ױזַא ךיז ןקיאורַאב דנַאל ןייא ןופ קינשַאּפערָאה

 -ָאמ רעד --- טינ רע טרעוו יצ ןוא ?ןשינטלעהרַאפ-ןפַאלקש ןיא טבעל טייהשטנעמ

 וצ ףַאלקש ַא לָאמַא רעדיוו -- רעטעברַא רעטרעכיזרַאפ ,רעטריזינַאגרָא רענרעד

 עשיטילָאּפ ,ןטפַאשלעזעג-ףליה ,סנדרָא ,סנָאינוי יד ןיא ןטַארַאּפַא יד ןוא רעריפ יד

 ? ןעײטרַאּפ

 "גע עזעידנַארג יד ךיז ןלעטשרָאפ טנעקעג טינ טַאטשלעדע טָאה יאדווא

 -רָאי ןבלַאה םעד רַאפ רעטעברַא ןופ עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןיא ןטוג םוצ גנורעד

 רעד דצמ םיא ףיוא טרעיול סָאװ רַאפעג יד רע טָאה טריּפשעג רעבָא .טרעדנוה
 טַאטשלעדע זַא ןלעטשרָאפ עגר ַא ףיוא ךיז רימָאל ,טפַאשלעזעג רעכעלרעגריב

 עשידיי יד ןיא ,ןסַאג עשידיי רעקרָאי-וינ יד ןיא טנייה ןעמוקעגרעטנורַא טלָאװ
 סע ואוו ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא-הקדצ עשידיי יד ןיא ,ןעמָארק ןוא ןטַאטשרַאװ

 טלָאװ יצ .טיונ ןוא טײקמערָא רעקילָאמַא רעד ןופ רוּפש ןייק ןבילברַאפ טינ זיא
 ןלַאיצָאס םוצ ןפור עקילָאמַא ענייז סָאװ ןביוהרעד ןוא טקידירפַאב ךיז טליפעג רע

 רֶע טלָאװ יצ רעדָא ? ןבעל ןיא טכעלקריוורַאפ ךעלקילג ױזַא ךיז ןבָאה טלָאװער
 םיטש ןייז ןביוהרעד רעדיוו קילב ןקידנגנירדכרוד ןוא לכיימש ןרעטיב ןייז טימ
 -ָאװדַא , יד ןגעק טנרָאװעג ךָאד רע טָאה טסיזמוא טינ .ןטייק ןָא יירעפַאלקש ןגעק

 ןוא עסַאמ-רעטעברַא רעד ןופ סױרַא ךיז ןביוה עכלעוו ?םיריױטקָאד ןוא ןטַאק

 רעד ןגעק טנרָאװעג טסיזמוא טינ .רעגַאל ןשיטַאבעלַאב םעד ןיא קעװַא ןעייג
 ןופ סױרַא ןענייז סָאװ רעוט ענעי וצ -- ,רעריפ-טפַאשקרעוװעג וצ גנופַאלקשרַאפ
 (* םיא רעביא טלעטשעגקעוװַא ךיז ןוא סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ טימ עמַאס רעד

 -רָאפ טָאה רע לייו םוטעמוא טסיײיג-ןפַאלקש םעד טַאהעג טנייפ ױזַא טָאה רע
 יו ,רעקירדרעטנוא ןוא "רעה, רעיינ ַא ןרעו ןעק טכענק ַא ןופ יו ןעזעגסיוא

 םיג ןעמ ןעוו ,ןטַאּפסעד עקיטכערטרעדינ ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו עטסעב יד, (-

 יד טצעי זיא רעריפ .רעטערטרַאֿפ ןוא רעריפ ןרעוו וצ טייקכעלגעמ יוד ויז

 רעשירָאטסיה ַא, לקיטרַא ןופ) ?רעּפרעק ןלַאיצָאס ןפיוא הכמ עטסכעלרעפעג

 .(1891 .טּפעס ?קעלפ-דנַאש
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 -עברַא םעד טכוזעג טינ טָאה טַאטשלעדע .,לושמי יכ דבע ןעוו זיא סע ךעלרעפעג

 .רעטעברַא םעד ןיא ןשטנעמ םעד רָאנ ,ןשטנעמ ןיא רעט:

 טָאה רע ןעוו דנַאטש-רעטעברַא םעד רַאפ ןגיובעג טינ ךיז טָאה רע ןוא

 רעדירב ענייז וצ רָאנ טינ םיא רע טָאה טגָאזעג לייוו .תמא םעד םיא ןגָאז טזומעג

 רעייז ןופ טולב ןוא שיילפ רעייז ןופ שיילפ --- ,ןיילַא ךיז וצ ךיוא רָאנ ,טיונ ןיא

 טרַאמ) ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןטייז-ןטָאש יד, לקיטרַא םעד ןיא .טולב

 : טגָאזעג רע טָאה (1

 ַא ןסינעג וצ םוא גונעג טיורב ןבָאה וצ גונעג טינ זוא סע זַא טינ מיוטשרַאֿפ רע ,

 ןוא טיוהכיולג ,טייהיירפ ןופ טפנוקוצ ַא רַאפ ףמַאק רעד .ןבעל ןכעלשטנעמ ןעוורפ

 -מוא ךָאנ זיא ,ײרּפַאלקש ןופ גנוטכינרַאפ ץטולָאסבַא רַאֿפ ףמַאק רעד ,טייקכעלרעדירב-
 ;ןיול-ןפַאלקש רַאפ ,טיורב-ןפַאלקש רַאֿפ טקיירטס יז .עסַאמ-רעטעברַא רעד רַאפ טנַאקַאב

 רעטליופרַאפ רעד רעטנוא סערַאּפש רעטנוא טלעטש יז ;טרימרַאפער יז ,טלטעב יז

 רעמָאקלָאפ ריא וצ טירש ןרענָאיצולַאװער ןשיגרענע ןַא ףיוא רעבָא .עדייבעג ןפַאלקש

 .?טייהנסָאלשטנַא ןייק ןוא דנַאטשרַאפ ןייק יז טָאה גנואיוורפַאב-

 ןוא לפייווצ טימ שטנעמ-סטעברַא ןפיוא ּפָארַא טינ רעבָא טקוק טַאטשלעדע

 ,טיורב רָאנ טינ; :סיא רע טפור לקיטרַא ןקיבלעזמעד ןיא לייוו .יורטוצמוא

 רעטעברַא םעד וצ ןרעוו סקידיײרּפעג ףרַאד עבילנשטנעמ ןוא טייהיירפ ךיוא

 ןוא ןעקנַאדעג ערענָאיצולָאװער ערָאלק םיא ןיא ןרעוו טלקיװטנַא ןזומ סע .קלָאפ

 -גשטנעמ ןוא ךעלרע ,ןבייהרעד זיא סָאװ ץלַא וצ .ןליפעג עכעלשטנעמ עלעבָאנ

 ."קידריוו

 לעוטקַא ױזַא טייצ "רעוויאַאנ; רענעי ןופ רעטרעוו יד טָא טינ ןעגנילק יצ

 טיורב ןופ עגַארפ יד זיא סעקינשַאּפערַאה סענָאילימ רַאפ ןעוו עכָאּפע רעזנוא רַאפ

 "עג רעטנעענ טינ זיא "ןבעל עכעלשטנעמ עיירפ, סָאד רעבָא ,ןרָאװעג טזיילעג

 ַא ןוא ןוז ַא יו קלָאפ-רעטעברַא םוצ טגָאזעג טָאה טַאטשלעדע סָאװ ? ןרָאװ

 ,טלָאמעד יו קיטכיר ױזַא טקנוּפ טנייה זיא ,רעטָאפ

7 
 לא רא

 ףמַאק ןשירָאטסיה ןסיורג םעד טָא ןריפ ןעמ לָאז ןפוא רעסָאװ ףיוא ,יוו רעבָא

 ענייז וליפא ןוא ןגעוו יד עגונב ? טייהיירפ ןוא תובישח רעכעלשטנעמ רעד רַאפ

 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןשיווצ ףמַאק רעפרַאש ַא טריפעג טלָאמעד ךיז טָאה ןליצ

 "ומ רעייז סָאװ ןטסיכרַאנַא יד ןוא ("גנוטייצ-רעטעברַא;ק רעייז ןיא סרעדנוזַאב)

 רעטעברַא רעיירפ, רעד ןיא) טַאטשלעדע דוד ןעוועג זיא רעגָאזטרָאװ רעטסקיט

 טקנוּפדנַאטש *ןשירָאטסיה; ןֹופ רָאנ טשינ ןיטולחל ןוא ,טרעוו זיא סע .(?עמיטש

 ,קירוצ רָאי קיצכעז רעביא ןופ ןעמיטש ענעי טָא וצ ךיז ןרעהוצוצ ,טרעוו

 ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ גנילירפ םעד ןיא --- טלָאמעד

 -'בשוימ ןבָאה -- "דנוב, רעד ענליוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סע רעדייא ןרָאי טימ

 ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ,ןקיד'הגרדהב ,ןקיאור ַא טגנַאלרַאפ ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס עקיד

 -רענָא יז ןבָאה ןפאוו סלַא .עיצַאטַאולּפסקע רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןגעק ףמַאק

 ןלַאװ ,ןעגנורעדָאפ עשימָאנָאקע רַאפ סקיירטס ,עסערּפ-רעטעברַא יד רָאנ טנעק
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 .ןעגנורעייפ-יאמ-עטשרע ,סעיצַארטסנַאמעד טייצ וצ טייצ ןופ ,טנעמַאלרַאּפ ןיא

 . סע ןבָאה סע יוװ סעיצקַא ערעלַאקידַאר יד ןפרָאװעגּפָא האנשה תילכתב ןבָאה ייז

 טָא ןופ ךות רערעפיט רעד ןעוועג רעבָא זיא סָאו ,ןטסיכרַאנַא יד ןגָאלשעגרָאפ

 } רעגַאלד רעטעברַא ןיא לגנַארעג- ןעיידיא םעד

 טלעטשעג טלעוו-טימעג ןוא-ןעקנַאדעג ןייז ןופ רעטנעצ ןיא טָאה טַאטשלעדע

 יד ןעוועג יז זיא םיא רַאפ .עיצולָאװער יד : עיידיא עקידרעייפ עֶסיֹורג ןייא
 -נעטשלופ יד ןעזעג רע טָאה רענגעק ענייז ןיא .טלעו ןוא שטנעמ ןופ גנוזיילרעד

 יא טפמעקַאב רַאפרעד ייז טָאה רע ןוא .עיידיא רעד סָא וצ טפַאשרענגעק עקיד

 -- ןבירשעג רע טָאה --- תמא זיא סע, .קזוח ןרעטיב טימ יא טסנרע ןפיט ןייז טימ
 רעד ןעוו ןייז טעװ סָאד רעבָא ,ןָאיצולָאװער רעלַאיצָאס ַא ןיא עלַא ןביולג רימ זַא
 ףיוא טייטש ,יתובר ; ןגָאז זדנוא ןוא רעטסנעפ יד ןיא ןּפַאלקנָא זדנוא טעוװ שמש

 "! עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד וצ

 ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד טָא ןופ גנושטייטסיוא ןייז ןבעגעג רע טָאה דלַאב ןוא

 ,(1891 .רבעפ) *טַאט ןוא רעטרעוו, לקיטרַא םעד ןיא ,ףירגַאב

 -רוצַאּפש רענייש ַא סָאד זיא ? ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס ַא ךעלטנעגיוא זיא סָאװ ,

 רעכלעוו ןיא ,עידעמָאק עשיטילָאּפ ַא סָאד זיא ? סעטַאמש עטברַאפעג ןוא קיזומ טימ גנַאג

 דַא קידנביולג ,סקַאב ַא ןיא ריִּפַאּפ לקיטש ַא ןֿפרַאװניײרַא ףרַאד ףַאלקש רעטמודרַאפ רעד

 -ןדנוטש 8 עטנַאנעגָאז וד טכייליֿפ סָאד זוא רעדָא ? גנואיירפַאב וצ ןריפ םיא טעוו סָאד

 וד ? סרעּפמָאג ַאל ַא רעקיטילָאּפ ןופ טרימַאלקער ןוא ןזָאלבעצ טרעוו עכלעוו ,גנוגעווַאב

 ,סקירט עשיטילָאּפ עלַא יד טימ סעכעלטפַאשניימעג ליפ יוזַא טָאה ןָאיצולָאוװער עלַאיצָאס

 -קרעוועג טימ ...קלָאפ רענַאקירעמַא םענופ טייהיירפ רעד טיט ןדַארַאּפ-ןךשקעלע יו

 טינ ןענייז סָאו ךעלדיירד עשיטילָאּפ טימ ,טנעס רָאֹּפ ַא ךָאנ רַאֿפ רעפמעק עבעלטֿפַאש

 רעקיטפנוקוצ רעד ןגעוו ןצכעדייר עקידלושמוא טימ ,ייא ענעוָאלבעגסיוא ןייק טרעוו

 -ָאס רעד ןוֿפ לגייפמרוטש ןענייז רימ ...ןיײגקעװַא םינ טייוו רימ ןענעק -- טפַאשלעזעג

 -רַא םעד ןטיירעברָאפ טכילפ עגילייה רעזדנוא זיא רעבירעד ןוא ,ןָאיצולָאװער רעלַאיצ

 ײו םרוטש ןקידנפמוק םצד רַאפ קלָאפ רעטעב

 ךעזעג רע טָאה סָאװ -- טפַאשנדייל רעקידנזיורב רעד טָא טימ ךיילגרַאפ ןיא

 --- ,רָאי 1891 ןיא ןבירשעג רע טָאה -- רעדייל ?גנוגעווַאב רעד ןיא ךיז םורַא

 רעד זַא גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק רעיושנָא רעקידנקנייד רעד זומ רעדייל

 םעד ןפיירגַאב טנעקעג טינ טצעי זיב ךָאנ טָאה רעירַאטעלָארּפ רעטעטיובעגסיוא

 ,זיא ןענַאטשרַאפ ָאי טָאה רע סָאװ .גנואיירפַאב ןייז וצ ןריפ ןעק רעכלעוו געוו

 -עגנוה זיא ןעמ זַא ןוא ;טיורב םעניילק ַא ןופ רעסעב זיא טיורב רעסיורג ַא סָאד

 .ןגָאמ םעד ןקיטעז וצ םוא טיורב לקיטש רעסערג ַא רַאפ ןפמעק ןעמ ףרַאד ,קיר

 -ַאטעלָארּפ-טינשכרוד םעד ןשיווצ טסילַאעדיא ןַא רַאפ טנכעררַאפ טרעװ רעוו;

 יורפ ןייז ןזָאלרַאפ ןעק סע רעו ,רעד זיא סָאד , .טַאטשלעדע טגערפ --- *? טַאיר

 ךָאנ רַאפ ,טנעס רָאּפ ַא ךָאנ רַאפ ןקיירטס ןייג ןוא טלעק ןוא רעגנוה ןיא דניק ןוא

 "נורעדינרע ערעטיב יד ןייטשרַאפ רעבָא .טיורב-ןפַאלקש ןקיטפיג ןופ לקערב ַא

 םעד רעטנוא ךרוד טבעל רע עכלעוו ןטייקיטכערעגמוא עקידנעיירשלמיה יד ,ןעג

 -ַארּפ רעקיטנייה רעד זיא ףיורעד -- ,רעקירדרעטנוא עזָאלצרעה ענייז ןופ ךָאי

 ."קיאייפמוא ךָאנ רעירַאטעל
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 טרעפטנע רע ןוא .טַאטשלעדע רעצ טימ טגערפ -- ? ױזַא סע זיא סָאװרַאפ

 : ןיילַא
 רעד ןוֿפ טייקיטייזנייא ןוא טייקיטסייגניילק רעקירעיורט רעד ןופ ךַאזרוא יד,

 טרעוו עכלעוו ,עדנַאגַאּסָארּפ רעד ןוֿפ םרָאפ ןוא טרַא רעד ןיא טגיל גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 םעד ךיו ףיוא טגָארט עדנַאגַאּפָארּפ עקיטנייה יד .עסַאמ-רעטעברַא רעד ןשיווצ טרויפעג

 ענעדיישרַאפ עסַאמ רעד רָאפ טגיול ןעמ .טסייג-סצנויב ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ לּפמעמש

 ...ססענזיב-ןדַארַאּפ ןוא ןענָאפ ,סענויב-לטעצמיטש ,סענזיב-טָאקיַאב ,סענויב-קיירטס

 רעד טצעי טגול ,טניירפ עטנַאנעגָאז ענייז ןוֿפ טריפרַאפ ,טנייֿפ ענויז ןופ טעטייבעגסיוא

 רעטייוו יוזַא רעבָא ןָאק סע .וינַאריט רעדנעשרעה רעד ןופ סיפ יד ייב זָאלטכַאמ ףַאלקש

 .{ ןןיוג טינ

 -עבכירק םעד ןטכינרַאפ וצ ןטפערק עלַא ןדנעװנָא וומ ןַאיצַאטיגַא עלַאקידַאר יד

 ןָאפ ןייא רָאנ .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא סומזינַאטַאלרַאש ןשיטילָאּפ ןוא סומויר

 -ַאוער ןופ ןָאפ עטיור יד זיא סָאד ןוא ,דלעֿפטכַאלש ןלַאיצָאס םעד ףיוא ןעייוו ףרַאד

 ןופ עפאוו יד זיא סָאד ןוא ,ןרעוו טצונַאב ףרַאד עֿפאוו ןיוא רָאנ .טסייג ןרענָאיצול

 עדנַאגַאּפָארּפ ערענַאיצולַאװער יד .גנורעטשעצ-יירעפַאלקש ןוא גנוטכינרַאפ-ינַאריט

 ."םרוטש ןקידנשיור םצד ןנעק לנו עטיור עריא ןציצנָא טומ ןשידלעה טימ ףרַאד

 ןופ ןעקנַאדעג עכלעזַא ןעמונעגרעביא טַאטשלעדע רעגנוי רעד טָאה יאדווא

 ,ןיקטָאּפָארק ,ןינוקַאב) ןטסיכרַאנַא עשיאייּפָאריײא יד ןוא סעקינדָארַאנ עשיסור יד

 ןופ טפַארק ַא ראפ סָאװ .ענעגייא ענייז רַאפ טכַאמעג ייז טָאה רע רעבָא ,(טסָאמ

 םיא ךרוד ךיז טָאה קורדסיוא ןופ טכַאמ עששירעטכיד ַא רַאפ סָאװ ,גנוגייצרעביא

 רעבָא ,טשינ יצ םיא טימ ןייא טמיטש ןעמ יצ ! סַאג רעשידיי רעד ףיוא טרעהרעד

 טביולגעג טָאה טַאטשלעדע .עיצולָאװער רעשידיי ןופ םיטש יד ןעוועג זיא סָאד

 ,עגַאל ןייז ןגעו תמא םעד ןייגרעד רָאנ לָאז קלָאפ סָאד ןעוו זַא המילש הנומאב

 ןבָאה זומ קלָאפ סָאד; .ןבעל ןכעלדנעש ןייז וצ ףוס ַא טכַאמעג דלַאב סע טלָאװ

 ענייז ןעלגיּפשּפָא רָאלק ךיז ןלָאז סע ןכלעוו ןיא לגיּפש קיטסייג ַא רעמיא ךיז רַאפ

 סעזָאלנבעל םענירג ןייז ,ןטייק עטעטסָאררַאפ עכעלסעה ענייז ,ןדנואוו עקיטולב

 ןקיטולב רעייז טגיילעג ןבָאה ןצרעמש עכעלגערטרעדמוא ןכלעוו ףיוא טכיזעג

 ַא ןופ לזנעּפ םעד ,ריּפסקעש ַא ןופ רעדעפ יד ןבָאה ףרַאד ןעמ ...לּפמעטש

 עדנצפיז ,עדנצכערק ,עדנטולב יד טלעוו רעד ןלעטשוצרָאפ קיטכיר םוא לעַאּפַאר

 ,"טייהשטנעמ

 רעבָא -- רעטרעוו עקידנרָאצ ענייז סױרַא טַאטשלעדע טרעדיילש -- רעבָא

 רעד רעביא ןדייל עכעלשטנעמ יד ןעז וצ טייקיאייפ יד ןציזַאב זדנוא ןופ ליפיוו,

 יו רָאנ טליפ רעדעי ?עלעטלעוו עכעלנעזרעּפ ,עלעקנעציּפ רעזדנוא ןופ ץענערג:

 ,ןדנואוו ענעגייא ענייז ןעזעג טלָאװ קלָאפ סָאד ןעוו .םיא טשטעווק ךוש רענעגייא ןייז

 טקעדרַאפ סָאװ ,גנַאהרָאפ רעד ןביוהפיוא עלייוו ַא ףיוא םיא רַאפ ךיז לָאז סע ןעוו

 יד ןבעגוצ ןעמ זומ ,רָאי 60 ךָאנ ,טנייה ןוא) טומרא רעכעלקערש ןופ טלעוו יד

 -נייה רעד ןופ רופש ןייק ןבילבעג טינ ןדנוטש 24 ןיא טלָאװ ,(!טומרא עקיטסייג

 (* ."עמעטסיס רעכעלטפַאשלעזעג רעקיט

 סָאװרַאפ ןיײטשרַאפ ןעמ ןָאק עיצולָאװער וצ גנַארד ןשימרוטש  ַאזַא ייב

 .(1891 טסוגיוא) "טייהנסיוונוא ןופ ןטייק יד, לקיטרַא (-
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 דַארַאּפ יַאמ ןטשרע ןווָאברַאקס םעד ט'קזוחעגסיוא רעטיב ױזַא טָאה טַאטשלעדע

 (1891 יַאמ) (טעװעצַאיַאּפ) ?טריצַאיַאּפ , לקיטרַא ןטמירַאב םעד ןיא .קרָאי-וינ ןיא

 ?ףמַאק, ןימ ַאזַא ןופ טייקיטשינ יד ןזייוװַאב וצ ידכ ןברַאפ ןייק טינ רע טעװעלַאשז

 .גנוזיילרעד רַאפ

 -עגסיוא ,ךעלעדיי עמערָא .ןטעּפמָארט יד ןכליה סע ,ןענַאבַארַאב יד ןּפַאלק סע;

 ןפיוא רענדער יד ...סעקטעה עשימָאק עקיברַאפ ןיא ןרישרַאמ עטרַאווקעגפיוא ,ץטרַאד

 .סעקטעה וד וצ ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ ,ןוַארפ עלַאטנעמיטנעס רָאּפ ַא ןגָאז רעווקס ןָאינוי

 -צעזעג יד ףיוא ןרעדָאפ ...ןוא גָאט ןקיטכענ ַא רַאפ ַארוחה ןעיירש עסַאמ רעד ןסייה

 ןוא עלעטסעק ןקילייה םוצ ןרישרַאמ לָאמַאכָאנ רעבמעווָאנ טַאנָאמ ןיא רעטעברַא עדנביל

 ןריפ ןוָאל ךיז וטסעוו ךָאנ גנַאל יוו ! קלָאפ ...ריּפַאּפ עלעקיטש ַא ןיהַא ןֿפרַאװניירַא

 "ל ןריפרַאֿפ ןוא

 ,דלודעגמוא רעהפיוא ןָא טנערב -- רענָאיצולָאװער םעד -- טַאטשלעדע ןיא

 ןיא ךיז טרעגלַאװ טייהשטנעמ יד יוװ ןעזוצ טינ ןָאק רע .דלודעגמוא עקילייה יד

 טומ םעד ךיז ןיא טינ טָאה רע .טייקמערָא רעשילַארָאמ ןוא רעשיזיפ ןופ ּפמוז

 .רעטעברַא ןוא שטנעמ ןופ גנואיײרפַאב עלופ ַא יו רעקינייװ סעּפע ףיוא ןייגוצנייא

 ןקידיירּפ סָאװ יד ןייטשרַאפ וליפא טינ ןָאק ,ןעמיטשנייא טינ רַאפרעד ןָאק רע

 ,ףמַאק ןלַאיצָאס ןיא דלודעג

 :גנורעסעברַאפ עקידכעלעמַאּפ --- ייז וצ טגָאז רע יו רימ ןרעה --- ? דלודעג

 וצ ןעניואוועגוצ ןשטנעמ יד ךיז ןלָאז עלייוורעד ןוא ?ןשינעטלעהרַאפ יד ןופ

 יד וצ ןסַאּפוצ ךיז טעװ ןעמ ?ןבעל ןופ רדס ןשיטסילַאטיּפַאק ןטצוּפעגוצ םעד

 "רעד ןופ םולח םעד ןסעגרַאפ טעװ ןעמ ןוא ןעגנוגנידַאב עלַאיצַאס ערעסעב ץלַא

 "נא .ןטנעמיטנעס עליופ ןלעטשנייא ךיז ןלעוװו ןליפעג עסייה טָאטשנא !גנוזייל

 -קנַאדעג ענשטעטַאטס ןלעטשנייַא ךיז טעוװ קנַאדעג ןרענָאיצולָאװער ןפיט טָאטש

 ןיא ןעמוקפיוא ןלעוו ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןוא סנָאינוי עסיורג .?טעברַא; עכעל

 -ירַאדילָאס ןוא דיילטימ ןופ טעּפמיא רעקידנענערב רעד רעבָא ,רעגַאל-רעטעברא

 -נובערטש ענייז ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןדייל יד .ןרעוו טרעפעלשעגנייא טעוװו טעט

 רעקיטילָאּפ עכלעוו טימ ןרוגיפ-טרָאװ יו רעמ טינ ןרעוו ןלעוװ לרוג ןייז ןוא ןעג

 ....ןרילוּפינַאמ ןלעוו

 עקַאט ןבָאה ייז .ןץחישמ ףיוא טרַאוװעג תורוד יד ןיא ןדיי ןבָאה ױזַא טשינ

 תורצ עשירָאטסיה עלַא ןגָארטוצרעבירַא ףיוא דלודעג עכעלרעדנואוו יד טגָאמרַאפ

 -ַאש רעייז עגר ןייא ןייק ףיוא ןלעטשוצּפָא טינ ןוא ןבעל ןטרעטַאמעג רעייז ןופ

 רעד ןופ ןעוועג טלעזַאב קידנעטש קיטייצכיילג ןענייז ייז רעבָא .טעברַא עשירעפ

 ןעמוק ןייז ףיוא ןטרַאװ ןטרעטסיײגַאב-קידיירפ םעד ןופ ,דלודעגמוא רעש'חישמ

 ס'ם"במר ןופ רעטרעוװו יד טײטַאב ןבָאה סָאד טָא .העש עדעי ןוא גָאט ןדעי

 ...אוביש םוי לכב ול הכחא הז לכ םא המהמתיש יּפ לע ףאו : ןימאמ ינא ןטפלעווצ

 ןיב ךיא רעבָא ,ןעמַאז טינ ךיז לָאז רע גנַאל יװ ן'חישמ ףיוא ןטרַאװ לע ךיא

 טלַאטשעג עטשטנעבעג ןייז רָאנ ןעוו גָאט ןדעי ןגעקטנַא םיא ןייג וצ ןמוזמו ןכומ

 וגעלעג רשפא זיא דלודעג ןופ דנובפיונוצ םעד ןיא טָא .רימ רַאפ ןעמוקפיוא טעוו

 .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ םזימַאניד רעכעלדנעטשרַאפמוא רעד ,דוס רעד

 ,דלודעגמוא ערענָאיצולָאװער ןייז טרעלקרעד טַאטשלעדע טלָאװ ךיוא ױזַא
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 ,רעטעברַא יד ןופ ףמַאק ןשימָאנָאקע ןכעלגעט םעד ןופ "טינ טלַאה, רע לייוו טינ

 ,בוטש ןיא ןבעל ןקיטכיצ ,םענייר ַא ןופ ,גָאט-ןדנוטש 8 םוצ גנובערטש רעד ןופ

 "ןרעלקרעד, טװאורּפעג ןבָאה ױזַא .סקיירטס ןוא סנָאינוי עטריזינַאגרָא ןופ

 טרעװ ױזַא טָא .רענגעק עשיטסיסקרַאמ ענעסיברַאפ יד םזיכרַאנַא ס'טַאטשלעדע

 קנַאדעג םעד רענעייל ענייז ןופ ּפעק יד ןיא ןּפַאלקוצנײרַא (*רמרמ ןמלק דימ טינ

 ןיא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה טַאטשלעדע זַא

 רע; .עיידיא רעשיטסיכרַאנַא רעד טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא רע לייוו טייצ ןייז

 קיטירק ןייז רעבא טצונַאב רע ,םזילַאטיּפַאק ןופ קיטירק ןייז ןיא קרַאטש רעייז זיא

 םעד ןופרעד טינ טכַאמ ןוא עיצַאטיגַא רעשיטסיכרַאנַא רַאפ לטימ ַא יװ זיולב

 רע טָאה ץלַא ףיוא .ןעגנוזָאל-ףמַאק עטערקנָאק ןופ ןיז ןיא ריפסיוא ןגירעהעג

 טנורג זיא סָאד ."ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס :רעפטנע ןקיצנייא-ןוא-ןייא םעד

 .ףמַאק ןכעלגעטגָאט ןופ ןעגנורעדָאפ עלַא טציטשעג טָאה טַאטשלעדע ;שלַאפ

 -שירעריפרַאפ ךיוא רָאנ ,טײקטצענערגַאב רעייז רָאנ טינ ןעזעג טָאה רע -- רעבָא

 טינ לָאז סעמרָאפער-לצנייא ןופ ןגלָאפרעד יד ןיא זַא טַאהעג ארומ טָאה רע .טייק

 -נלַארטש יד זַא ;טַאט רעקידנעיײרּפַאב ,רעסיורג רעד וצ ןליוו רעד ןייגרעטנוא

 .םיחישמ עשלַאפ ןופ ןומה ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ טינ לָאז ן'חישמ ןופ עיזיוו עקיד

 טינ טָאה רע לייוו "?םַאזנייא, טליפעג ןבעל ףוס םוצ ךיז רע טָאה רַאפרעד טינ

 טימ טָאה רע לייוו רַאפרעד רָאנ ,ץרַאה סרעטעברַא םעד וצ געוו םעד ןענופעג

 -רעטעברַא רעד עכלעוו ףיוא ןגעוו עשלַאפ יד ןעז ןעמונעג ןגיוא עכעלרע ענייז

 . .. טייקידוועעז טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג ךָאד זיא רע .ןרעװ טלגָאװרַאפ ןעק שטנעמ

 !ןליפעגרָאפ עקירעיורט סלָאמטּפָא ענייז ןיא טרַאנעג ךיז רע טָאה יצ ןוא

 ןזיילרעד וצ טרַאגעג טָאה רע עכלעוו ,טלעוו רעד ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ טעז

 -ַאגרָא רעד עכלעוו סַאה-ןשטנעמ ןוא תומחלמ .םיא ךָאנ ןרָאי רעקילדנעצ יד ןיא

 -ַאטנעמַאלרַאּפ רועיש ַא ןָא ,ןטלַאהּפָא טנעקעג טינ טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעטריזינ

 םוש ןייק ייז ןיא טינ טליּפש טפַאשרעטעברַא יד ןוא ,עקירעמַא ןיא ןלַאװ עשיר

 רעד זיא 1952 זיב (ןברָאטשעג זיא טַאטשלעדע ןעוו) 1892 טניז .עלָאר עקיטכיוו

 עסיורג יד ןוא .לונ זיב ןלַאפעג רעטעברַא רענַאקירעמַא ןופ גָאװ רעשיטילָאּפ

 ,דלודעג רעסיורג טימ טיובעג עקַאט טָאה ןעמ עכלעוו סעיצַאזינַאגרָא עשימָאנָאקע

 ,שטנעמ-סטעברַא ןופ ליטס-סנבעל םעד טשרעדנַאעגרעביא ךות ןיא ייז ןבָאה --

 ןעמ לייו ןוא ?טלעטשעגרָאפ סע ךיז טָאה רעטכיד רעזדנוא יוװ טסייג םעד ןיא

 -סיוא סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ,דלודעג ןופ געוו םעד ףיוא ןזָאלרַאפ ליפוצ ךיז טָאה

 -עג"-רענָאיצולָאװער יד ןופ דלודעגמוא עכעלריטַאנ יד טכיורבסימ ןוא טצונעג

 טסניד םעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא דלודעגמוא עכעלרע יד .ןסַאמ עטמיטש

 רעגנַאל וצ רעד רַאפ ףָארטש יד עקַאט זיא םזיוװעשלָאב רעד .ָארחא ָארטס םעד ןפ

 -לעדע סע טָאה טסיזמוא טינ .גנוגעוװַאב-טייהיירפ רעד ןיא עיגָאלָאכיסּפ-דלודעג

 .?עיצולָאװער רעלַאיצָאס, רעד וצ ןגיוצעג דימת ןטַאטש

 .1990 ,גַאדרַאפ-ףוקיא "טַאטשלעדע דוד, ךוב ןיוז (? -} : : = 6 - 5 פ / לא
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 ןוא גנַאג-ןעקנַאדעג ס'טַאטשלעדע ןיא עיצולָאװער טײטַאב טָאה סָאוו רעבָא

 | ? גנואיושנָא-סנבעל

 ןעמ ןָאק ,ןעלקיטרַא ןוא רעדיל ענייז ןופ עקינייא ייב רָאנ ךיז ןעמ טלַאה

 -אטעלָארּפ ןשידיי םוצ ,, ,ףמַאק ןטנּפָאװַאב ןיא רָאנ העושי יד טעז רע זַא ןביולג

 : ױזַא רע טגניז (1890 ןופ דיל ןקיטכעמ םעד ןיא) "רעיד

 ןררל ץטקיטולברַאפ יד : טרצווש ,רצדירב;

 ! ןפײרפַאב ןצנַאריט ןופ קלָאּפ סָאר

 ,דרטווש ןוא רצצנַאּפ טימ ,רפטלוש -- ןָא -- טרפווש

 יו וצייר עדנעמוק יד ןיא סטרפוורָאפ

 םעד קידנעטש ךיז רַאפ טעז רע ,ןדַאקירַאב ןגעו ט'מולח ןוא טגניזַאב רע

 רעזדנוא טָאה ךָאד ןוא .עיצקַא רעטקעריד וצ טפור רע .עיליטסַאב רעד ןופ לֵאפ

 א יווװ ןסיגרַאפ-טולב סָאד טכעלרעהרַאפ טינ לָאמנייק רענָאיצולָאװער-רעטכיד

 רעד ןַארַאפ זיא שטנעמ ןשירעפמעק ןדעי ןופ ןבעל ןיא .םַארגָארּפ ַא יו ,ליצ

 -סנבעל ןייז ףיוא םיא טרעטסיײגַאב רעכלעוו סָאטימ רעשיאָארעה רעד ,ליּפשיײיב

 רעד : ןבעל ס'טַאטשלעדע טריריּפסניא ןבָאה סעידעגַארט עשירָאטסיה ייווצ .געוו

 ןוא ,1881 טרַאמ ןט-1 ןופ סעצלָאװָאדָארַאנ עשיסור ףניפ יד ןופ טױט-רעריטרַאמ

 רעבמעווָאנ 11 םעד ָאגַאקיש ןיא ןטסיכרַאנַא רענַאקירעמַא יד ןופ גנוטכירניה יד

 שנייז רַאפ ןענַאטשעג דימת זיא ַאיַאקסוװָארעּפ ַאיפָאס ןופ טלַאטשעג יד ,7

 -נַא יד ןוא גניל יאול ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא ןופ רעטכיזעג יד יו ױזַא טקנוּפ ,ןגיוא

 :רעבמעווָאנ 11 םעד טנָאמרעד רעטיצ םעיינ טימ רע טָאה רָאי סעדעי .ערעד

 ןבעווש ןלצוו עטקיטולברַאֿפ רעטסייג ףניפא
 ; טכטנק טדנדייל ןשיוװוצ ענובירט-סקלָאפ רטד ףיוא

 ןבצג ןרַאבניזַאבמוא טומ ודנוא ןלצוװ ןוא

 יו טכצר ןוא טייחיירפ רַאֿפ ןברַאטש ןוא ןבצל וצ

 -קערש;, רעטסנעּפשעג עסייוו םיצולּפ רע טעזרעד ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןוא

 ,"טסעג עכעל
 יוװ יווַא ,ןניוא ערשייז ןבָאה טצילבפצנ

 ; טנצרבפנ רטייפ ַא טרָאד טלָאוװ סע

 ןצננַאהצנ ןטייק עטקיטולברַאפ ןבָאה סט

 .טנָצה ץטצדנואוורַאפ צרצייז ףיוא

 ? טנפטקרפד טינרָאנ זדנוא וטסָאה יצ ! רעדורב

 ריד וצ ןצמוקפנ ןצנייז רימ

 ,טַאמיײה רעטקיטולברַאֿפ ,רעטפַאלקשרַאפ ןייד ןופ

 יו ריביס ןטסיוװ ןופ ,דנַאלסור ןופ

 -עג טינ ןבָאה ס'װָאבַאילעשז יד ,ס'ַאיַאקסװָארעּפ יד ,סנָאסרַאּפ יד רעבָא

 טקריװַאב רעכיז סע ןבָאה ייז ,ּפיצנירּפ סלַא דרָאמ וצ ןוא טולב וצ טבערטש

 .צעד ,?ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי, לקיטרַא) ןבירשעג טָאה רע ןעוו ןטַאטשלעדע

 6 ןייז וצ זַא ןבעגוצ זומ דנַאטשרַאפ ןטנוזעג טימ שטנעמ רעדעיה;;(1
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 .טייהנגעלעג רעדעי ייב טולב עקידלושמוא ןסיגרַאפ טינ טסייה רענָאיצולָאװער

 סָאד ןעװ ,ןַאד רָאנ סע זיא ,רעפּפָא עקידלושמוא ןעגנערב זומ רע ןעוו

 -- רשוי ןוא תמא ןופ רעכוז רעד -- רע ."ךעלדיימרַאפמוא טולָאסבַא זיא

 טינ ןענייז רעגערט עריא ואוו ןטרָאד עיצולָאװער ןייק ָאטינ זַא טסואוועג טָאה

 טינ זיא םיא .ןטָאבעג עשילַארָאמ עטסגניירטש יד טימ טנּפָאװַאב ןוא טצישַאב

 ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער ןיא לײטנָא ךעלנעזרעּפ ןעמענ וצ ןעוועג טרעשַאב

 ןופ יו רעקיבלעזרעד ןעוועג טלָאװ געוו ןייז זַא לפייווצ לקערב ןייק ָאטינ רעבָא

 -מעסקול עזָאר ַא ןופ :רעטעּפש רוד ַא ןופ ןרענָאיצולָאװער עשיטע עסיורג יד

 -רוד-טולב רעד ןופ תונברק ןעלַאפעג ןענייז ייז .רעױדנַאל וװַאטסוג ַא ןופ ,גרוב

 עקיטסייג עכעלסעגרַאפמוא ןַא ןזָאלעגרעביא ןבָאה ייז רעבָא ,עיצקַאער רעקיטש

 "דרָאמ-ןשטנעמ םוצ לקע ןוא האנש טליפ עיצולָאװער עשירַאטעלָארּפ יד , .השורי

 ףרַאד ןלָאש ענעלָאטשירק ןיא,, --- 1918 ןיא גרובמעסקול עזָאר ןבירשעג טָאה --

 עמַאס יד ,טולב ןופ ,טפַאז ןרעייט םעד ןופ ןּפָארט ןדעי דובכה תארי טימ ןטיה ןעמ

 -כעלשטנעמ עפיט עמַאס יד ןוא טעטיוויטקַא ערענָאיצולָאװער עקיד'תונמחר'מוא

 ,?םזילַאיצָאס ןופ טסייג רע'תמא רעד זיא ןיילַא סָאד רָאנ -- טייק

 -עמַא ןקיבלעזמעד ןיא זיא ,רעירפ רָאי ןעצ טימ טשרע ,טייצ ןייז ןיא טעמכ

 .ןַאמרעביל ןרהא --- ,טסילַאיצָאס רעשידיי רעדנַא ןַא טלעוו רעד ןופ קעװַא עקיר

 ןשידיי ןופ רענָאיּפ םעד ,ןַאמרעביל .א ןופ טסואוועג טינ רעכיז טָאה טַאטשלעדע

 ןיא .ןעמיטש עקיטסייג ערעייז ףיונוצ ךיז ןפערט ענדָאמ יוװ רעבָא ,םזילַאיצָאס

 -ָאיצולָאװער-לַאיצָאס,, ַא ןופ טוטַאטס םעד ןפַאשעג ןַאמרעביל .א טָאה 1876 רָאי

 טקנוּפ ַא ןַארַאפ זיא טוטַאטס םעד ןיא .?דנַאלסור ןיא ןדיי ןשיווצ דנַאברַאפ ןרענ

 -וצ-טנייה זיא ןוא ,ןטַאטשלעדע ןופ ךיוא ןרעוװו ןבירשעג טנעקעג טָאה רעכלעוו

 ,קירוצ רָאי 60 טימ יוװ לעוטקַא ױזַא טקנוּפ גָאכ

 עכלעוו ןעלטימ יד זיולב ןצונַאב ףמַאק רעזדנוא ןיא רימ ןענַאק ןטסילַאוצַאס סלַא,

 עשי'רובכה רחא ףדור םוש ןייק .םוילַאיצָאס ןוֿפ ןבַאגפיוא יד רתוס טשינ ןענויז

 -רַאפ ןוא רעדירב ןופ עיצַאטַאולּפסקע םוש ןייק ,טכַאמ רעכעלנעורעפ וצ גנובערטש

 עקיטכירֿפיוא ןופ ןעייר יד ןיא רַאבוָאלרעד טשינ זיא רקש םוש ן יי ק ,עטעדניב

 -ָאס רעד ןופ ןַאֿפ רעד ןופ גנוקריוו עשילַארָאמ יד ןטלַאהוצפיוא ידכ ןוא .ןטסילַאיצַאס

 ךיז -- םיאנוש יד טימ ףמַאק ןיא ךיוא -- ךיז רימ ןטכילפרַאפ ,עיצולָאװער רעלַאיצ

 ַא טימ ןוא טיונ רעכעלטנייוועגרעסיוא ןיא זיולב ןצונַאב

 טכיולרעד ןענויז סָאװ ןעלטימ ענעי טימ טייקיטכיורַָאפ רערעדנוזַאב

 ."המחלמ רעלַאוצַאס ןופ טייצ רעד ןיא

 -יל יוװ ןדָאב ןשידיי ןקיבלעזמעד ףיוא ןסקאוועגסױרַא טינ זיא טַאטשלעדע

 -זעיגילער ןשידיי ןטספיט םעד ןופ ןסקאוועג ןענייז עדייב ייז --- רעבָא .ןַאמרעב

 ,רעדירב ייז ןענייז רַאפרעד .דוסי ןשילַארָאמ

 לָאמ סעדעי רעבָא ,רעדיל ענייז ןיא "טולב , טַאטשלעדע טנָאמרעד טפָא יו

 רעד טביירש 1889 ןיא .ףמַאק ןיא ןברק סלַא טולב ןגייא ןייז ןגעוו רע טכַארט

 יד טנָאמרעד רע ןעוו ןוא ,"האווצ ןיימ, עטמירַאב ןייז רעפמעק רעקירָאי2

 : ריא ןגעוו רע טגָאז סָאוו ,ןַאפ עטיור

 ,ןברַאפ עטיור יד טימ ןָאֿפ עיירפ יד;
 יו ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב
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 טרעלקרעד טָאה ןָאסרעפעשזד סַאמָאט רענַאקירעמַא רעד יוװ טינ טגָאז רע

 םעד טימ ןרעוו טשירפעגּפָא טייצ וצ טייצ ןופ זומ טייהיירפ ןופ םיוב רעד; זַא לָאמַא

 -טייהיירפ רעד ןופ טיור סָאד זיא םיא ייב ."ןענַאריט ןוא ןטָאירטַאּפ יד ןופ טולב

 עשיסור עטמירַאב יד טכַארטעג ךיוא טָאה ױזַא טָא .ץרַאה ןגייא ןייז ןופ טולב ןָאפ

 טָאה יז תעב ,רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ ַאוָאנָאדיריּפס ַאירַאמ ןירענָאיצולָאװער

 ןָאפ עטיור יד, .ַאקעשט רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ עװקסָאמ ןיא ןטלַאהַאב ךיז

 לָאמַא לָאז יז ידכ .ןכערברַאפ עשיטסיװעשלָאב יד בילוצ ןרָאװעג טסַאלברַאפ זיא

 -ץעגּפָא יז זומ ,טיור ןקידנלַארטש ןיא עטקירדרעטנוא יד רַאפ ןרעקַאלפ רעדיוו

 רעד ןיא ."ןרענָאיצולָאװער עקיד'שפנ-תריסמ ןופ טולב םעד טימ ןרעװ טשירפ

 ענעדיישרַאפ ךיז ןשיווצ ןפמעק ?קָאלג-טנווָא רעד ,, רענייז עיגעלע רערַאברעדנואוו

 סױרַא טעָאּפ רעד טפור ,עיצַאנגיזער ןוא רעיורט םעד ףיוא טקוקעג טשינ .ןליפעג

 : םיא ןיא עשירעפמעק ןוא עמיטניא עמַאס סָאד

 .ןפננילק םיא רעה ךיא ,ָאי ! קַאלג-טנוװָא רָד טגנילק סע,

 ? ננַאלק ןייז ןיא דיא רעה ליײטרוא-ספטיוט ןיימ

 ןפנניו ,ןעמיורט ךיז טליוו סצ ...ךיו טליוו ןבטל ןוא

 . .!ננַאװצ-ןפַאלקש ןרשי ןנצק ןֿפמצק

 לנגצו ןטיור ןייד !קלָאּפ ,ָא ,טלָאווצג טלַאוו די א

 ...טולב-סנצרַאה ןיימ טימ רצטיור ןכ ַאמ דַאנ

 ולנָצנ ץעפרַאש ץנייז טימ בייל ַא יוװ ןוא

 | טומ-ןדלשה ןצלָאטש טימ ןפמצקַאב טנייפ ןיײד

 -לעדע ךיוא טָאה ,טייהשטנעמ רעד ןופ רעפמעק-טייהיירפ עכעלרע עלַא יו

 רעד ןיא ןברק ַא ןלַאפ ןײלַא יו אנוש םעד ןגָאלשרעד ױזַא טינ טבערטשעג טַאטש

 ,(1889 טרַאמ) "ןדלעה עשלַאפ ןוא ערהאוו; דיל ןייז ןיא .?טכַאלש רעקילייה,

 ,קורדסיוא םוצ טכַארבעג רָאלק ױזַא סע רע טָאה

 ןטנעמינָאמ ןייק טבוז קלָאפ ןופ ןוז רעד;

 ; גלָאפרש ןכטלנפזרפּפ ןייק

 --- טנטולב ןוא רֶצ טפדייל ןרפנג

 .קלָאפ סָאד רַאפ סצלַא ט ר ל 85 א

 טייהשטנשמ רעד רַאֿפ רָצ ט ב ר ַא ט ש דנפמפק;

 --- ןיילַא טביילב רבק ןייז ןוא

 ,ןעמולב ץנייש ןָא ןײײלַא טביילב

 ײ, , . ןײטש-רָאמרַאמ ןבייר ַא ןָא

 ןופ טפַאשנדייל ערענָאיצולָאװער ס'טַאטשלעדע זיא טייוו-למיה יוװ ,טייוו יו

 רעכעלטיוט ַא רַאפ סָאװ !טפַאשרעה-רָארעט ןוא טלַאװג רעשיטסיװעשלָאב רעד

 ױזַא עיײדיא-סנָאיצולָאװער ענייר ןייז ןבָאה עכלעוו ייז וצ ןעוועג רע טלָאװ אנוש

 ! טקיניײרמוארַאפ ןוא ןכָארבוצ

 ט'מולחעג טָאה סָאװ טַאטשלעדע יו שטנעמ ַאזַא ןליפ לָאז ןעד שרעדנַא יו

 םעד ןגעוו קידנדיר .טייהשטנעמ רעד רַאפ טפנוקוצ רערעדנַא ץנַאג ַא ןגעוו

 עטרעטסיײיגַאב ןיא (1891 טרַאמ) ןבירשעג רע טָאה "?טנעמָאמ ןשירָאטסיה;

 : רעטרעוו
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 סע !ןרערט ןייק ןלַאפ סע !טסורב-סקלָאפ יד טמעטָא יירפ יו ,סיז יוו,---

 ןעמ ,טינ טעדמיולרַאפ ןעמ ,טינ טגראוו ןעמ ,טינ טביור ןעמ ! ןטייק ןייק ןעגנילק

 -עגפיוא טָאה טייהשטנעמ יד !טפַאשטכענק ןופ ךָאי ןרעטנוא טינ טלפייווצרַאפ

 ...יירפ טסינעג יז ןוא יירפ טפַאש יז ,טכַאל יז ,טפָאה יז ,טביל יז ,טילב יז ,טבעל

 -ָאמ ןייא רַאפ טפַאשטכענק ןופ ןרָאי עטרעדנוה ןבעגּפָא טינ טעוו זדנוא ןופ רעוו

 7? טייהיירפ עקילייה ןופ טנעמ

 רַאורבעּפ) "דיל-סגנילירפ ןיימ ,, ןייז ןופ סױרַא ןעגניז ןליפעג עקיבלעז יד

,0 

 ,גנילירפ ס'רעטשברַא םטר ןפמוק לָאמַא ךיוא טצוו'ס,

 טכיל ןוא טייחיירפ ןוֿפ גנילירפ רפד

 ןליּפש דעליירפ ךיוא טצוו קילג ןופ לַארטש ַא ןצוו

 .טכיזצג ןסַאלב ס'רעטצברַא םעד ףיוא

 ןויור יד ןףילב ולעוו םיא רַאפ ךיוא ןפוו

 ,לַאגיטכַאנ יר ןפנניז ןוא

 ,רעדלצוו טנירג יד ןשיור ןלפוװ סיז ןוא

 יג . ..לַאפרצסַאװ רעצנרפבליז רעד ןוא

 ןעילב טצוו ץרַאה טכפשלשטנעמ סטרצי ןצוװ;

 ! טעטינַאמוה טימ ,עביל טימ

 ןפגניזַאב ךיא לצוו גנילירֿפ םָלנְטי ,ךא

 ײו טצָאּפ-ןרצרט ַא יו טשינ ןיוש

 ,"טעטינַאמוה ןוא עביל, ןופ ןרָאװעג ןריובעג זיא עיצולָאװער טַאטשלעדע

 -ערב ןוא עטספרַאש ענייז ןיא וליפא -- ,טבערטשעג ךיוא יז טָאה ייז וצ רָאנ ןוא

 ,דייר עטסקידנענ

4 
 לא

 ןוא .ןליפ ןוא ןטכַארט ס'טַאטשלעדע ןופ קיטַאמעלבָארּפ יד ןעוועג זיא סָאד

 םיא ןיא רעפמעק ןוא טסילַאיצָאס רעד טינ טָאה יצ :עגַארפ יד ןלעטש ןָאק ןעמ

 טינ רע טָאה יצ ? גנופַאש רעשירעטכיד ןייז ןופ םָארטש ןעיירפ םעד טקיטשעג

 יצ !ןעגנודנעוו ןוא רעטרעוו עקיבלעזיד קידנעטש ןכיורבעג םעד בילוצ טזומעג

 ייז ףיוא טגיילעג ךיז טָאה סע לייוו ןרָאװעג טסַאלברַאפ טינ ענייז דייר יד ןענייז

 ןוא טקלעװרַאפ עכלעוו טייקילייוטייצ רעשיטילָאּפ רענעי ןופ לּפמעטש רעד

 ? טייגרַאפ

 יד .רעטרעוו ןופ טײטַאב םעד ןופ עגַארּפ עקידנעטש יד עקַאט זיא סָאד

 ןוא ןביוהרעד ןייז ןענָאק ייז ןוא ,וויאַאנ ןוא לאנאב ןייז ןענָאק רעטרעוו עקיבלעז

 ךיז ןיא ןגָארט ןוא ,טנעמָאמ ןופ טייקיטייצ יד ןעלגיּפשּפָא יא ןענָאק ייז ,לדייא

 המשנ רעד ךרוד טינ ביוא ,סע ןעמ טנעקרעד יוװ .טייקיבייא רעד ןופ ןייש םעד

 -לעדע ןיא ןענייז יאדווא ? רעטכיד ןוא רעביירש ןופ "טולב-סנצרַאה, םעד ןוא

 תורוש ,ןעגנולָאהרעדיװ ,ןלעטש עשיאַאזָארּפ קינייװ טינ ןעוועג עיזעָאּפ ס'טַאטש

 ןטכַארט ןעמ ןָאק יו, : ךיז ןגעוו טגָאזעג סע טָאה ןיילַא רע רעבָא .ןעלגילפ ןָא
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 ? רערט ַא טלּפענרַאפ ןגיוא יד ןעוו *םַארג ןקידוועגנילק ןוא םרָאפ רעקיטַאלג ןגעוו

 .(1890 טרַאמ) "רעזעל עניימ , וצ סױרַא סע רע טגָאז רעטרעוו עקיצרַאהנּפָא ןיא

 ,ןרעה ריא טנצק טכידפצנ ןיימ טזפל ריא וטוו;

 ,טונ ןרעהנייא רָאנ ךיז טציוו ריא ןפוו
 הרשרט לכצלשטנצמ ןופ ךייט ַאטרָאר טשיור סש ייו

 .טולב ס'רצטכיד םצד טימ טשימו צ

 חילש ַא טרָאד זיא רצרט טכצלשטנעמ טרטי;

 ,ץרַאה ןטניניײּפטג ַא ןופ

 ,הישמ-טייהיירפ רֶצֹד ןיוש טמוק ןצוו : טנצרפ סָאװ

 ײ? ץרצמש ןוא רשננוה ןופ ץדנצ יד

 סיוא טפור -- רעדיל עשיטעָאּפ ,עקיאור רימ ןופ ןעגנַאלרַאפ ריא טנעק יו

 : ןעוו --- (1889 ינוי) *ןסָאנעג יד וצ , רעטכיד רעד

 ,ןרעטש ןייק טינ טצז ןצמ ,רעטסניפ זיא טכַאנ יד;

 .ררפ יד יו ץרַאוװש זיא למיח רצד
 הרצרט צנצלטטנצמ ןופ םי רצֹד טשיור דליוו

 . .ררצווש ןוא רצקְנִצִה רָאנ ןשרצה סצ

 רערט עדעי רעבָא ,רוטַארעטיל רעד ןיא טרָאװ ךעלנייוועג ַא ןענייז ןרעדמ

 ענעי ןופ זיא יז .קיגָאװ-רעווש ןוא טכע זיא רעדיל ס'טַאטשלעדע ןיא טלַאפ סָאװ

 יד ןעמעננָא טינ טצוװ רֶע זַא טגָאזעג טָאה יקסװעיָאטסָאד עכלעוו ןגעוו ןרערט

 ןרערט ענעי ןופ זיא יז ."לרערט ס'דניק ןיילק, ַא ןופ ןברק ןרַאפ טלעוו עצנַאג

 : ןבירשעג לָאמַא טָאה ןיקשוּפ עכלעוו ןגעוו

 !יײװ ָא רערט יד;
 ,"ןטפיגרַאפ וצ רעכעב םעד םוא גונעג ךָאד זיא רערט ןייא

 ןפורעגּפָא טרָאװ שירעטכיד ןייז טימ לָאמַא ךיז טָאה ןיקשוּפ רעקיבלעז רעד

 יַאלָאקינ רַאצ רעד ,ןטסירבַאקעד יד ןופ דנַאטשפיוא םענעלַאפעגכרוד םעד ףיוא

 ןיא טקישרַאפ ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא ,עטסעב ערעייז ןופ ףניפ ןעגנַאהעג טָאה

 גנודנעז,) דיל םעד טימ טײלגַאב ןיקשוּפ ייז טָאה .ריביס ןופ ןבורג יד ןיא ןטייק

 רעשיסור רעד ןיא טבילַאב ױזַא ןוא ןטָאברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ("ענעגנַאפעג יד וצ

 : טנגויו
 טסיוװ רצריביס ןופ סנבורנ ןיא;

 .טשווָאכ ןוא טיה ץצלָאטש תונלבס

 ,טסיומוא ןייז טצוװ ימ רצייא טשינ

 .תובשחמ ןופ גנובטרטש טכיוה טשינ

 ןרצצ ןופ צקיביײא רטטסצווש יד;

 ךביוט ןפיט ןוֿפ טצוו ,גנונפָאה יד

 --- ןביולנ ןוא טומ ןוא דיירפ ןקצווצצ

 .רכש ןופ הָצִׁש יד טצוו וצמוק ןוא
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 הסיפת רשטמיוצלנּפָא רפד ןיא יוו

 .טיינרצד ךייא וצ םיטש ףיירפ ןיימ

 ,טרעטשפצצ ןייז תוסיפת ןלפוו ספ

 ,טײהײרֿפ טפוװו ןצמענפיוא ךייא לצווש ףיוא

 טייהיירט טימ ךייא ןלצוװו רצדירב ןוא

 (* .ררצווש יד ןבשנקירוצ טנַאה ןיא

 שינעעשעג "רעכעלטייצ ,ַא טימ טרעביפעג שיטילָאּפ טלָאמעד טָאה ןיקשוּפ

 רעבָא .רעטרעוו ?שכעלנייוועג , טלָאמעד יד ןיא טדיילקעגנייא ןרָאצ ןייז טָאה ןוא

 ןיא ,טרעדנוהרָאי ַא ךרוד ןעגנולקעגּפָא ןבָאה ייז קיטפערק ןוא קרַאטש יװ טעז

 -גידַאב עשיסור עיינ יד ןיא -- ,טנייה ךיוא סױרַא ןפור ייז רעטיצ ַא רַאפ סָאװ

 עכעלשטנעמ סָאד טסילפ ןרעדָא ערעייז ןיא סָאװ רעטרעוו ע'טושּפ יד .ןעגנוג

 ןרענעלק ןייק טימ טינ .לָאמַא רעדיוו ןוא רעדיו ןבעל רעייז ןעײנַאב ,טולב

 ארַאפ סָאװ .רעדיל ס'טַאטשלעדע ןיא ןייא טנייה ךיוא ךיז רימ ןרעה רעטיצ

 ,טכיורבעג טלָאמעד ןבָאה טינ לָאז רע ?רָאטַאטיגַא ןשיטילָאּפ, ַא ןופ רעטרעוו

 רעדיוו ייז ןרעוו ץרַאה קידרעקַאלפ ןייז ךרוד ןוא טסייג ןשימרוטש ןייז ךרוד

 דענָאיצולָאװער רעד טינ .דיל ןייז ןופ ?לגעז עטיור, יד יװ ןגיוצעגנָא שירפ

 טלעטש רעטכיד רעד רָאנ ,רעטכיד םעד רעדיל *עשיטילָאּפ , עכלעזַא ןיא טגיזַאב

 רַאפ יד ןופ טסניד םעד ןיא --- רצוא ןטסרעייט ןייז --- עיזיוו ןייז ןוא טסנוק ןייז

 ,קידנעטש ףיוא --- ,סנייא ןרעוו עדייב ייז .ןעיידיא-סנבעל עטסרעייט םיא

* 
 לא לא

 רעווש טינ זיא ,ןטַאטשלעדע רַאפ קיליײה ױזַא ןעוועג זיא טרָאװ סָאד ביוא

 יד ןגעוו טדערעג גנוטכַארַאפ ןוא סעכ ַאזַא טימ טָאה רע סָאװרַאפ ןײטשרַאפ וצ

 -עג טָאה רע .טייצ ןייז ןופ רעריפ עשלַאפ ,רענדער עשלַאפ ,"רעטכיד עשלַאפ,

 ןופ ףושכ ןרעטסניפ םעד ןוא ,טרָאװ ןכעלרע םעד ןופ טפַארק-רעביוצ יד טנָאק

 -ַאב רעזדנוא וצ ,ןבָאה ןטנַאידעמָאק-סגנוטייצ יד, .טרָאװ ןשירעריפרַאפ םעד

 ןיא ןבירשעג רע טָאה --- ?םוקילבוּפ ןשידיי םעד ייב גלָאפרע ןסיורג ַא ,ןרעיוד

 -יורט םעד ןופ ךַאזרוא יד, ."עמיטש רעטעברַא רעיירפ, רעד ןיא 1890 טסוגיױא

 (ןשידיי) ןשינָאגראשז םעד ןופ טייהנסיוונוא יד ,טייז ןייא ןופ ,זיא גלָאפרע ןקירע

 רעקיטפנינרַאפ רעראוו ַא ןופ טייהנעזעװבָא יד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןוא רעזעל

 םעד טימ ןוא ,?ןדליבסיוא געוו ןץ'תמא ןַא ןיא קַאמשעג ןייז לָאז עכלעוו קיטירק

 -נירּפ, רעד ףיוא שטייב ןשיטירק ןייז ןזָאלעגּפָארַא רע טָאה טעּפמיא ןעטסערג

 .(1890 .ווָאנ) ?עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןופ טײקיזָאלנּפיצ

 : ףוד רעודנוא ןופ ךיוא טייקמאזקרעמפיוא טימ ןרעוו טרעהעג ןגעמ דייר ענעי
 רוטַארעמיל רעשינָאגרַאשז רעד טימ טנַאקַאב זיא סָאו שטנעמ רעדנעקנעד רעדעי ,

 -ַאנרושו רעשידיי רעד ןיא ןכוז זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק זומ ,עקירעמַא ןוא

 -רעכעל ךַאפנווא זיא טיוהראוו ךָאנ גנושרָאפכָאנ עכעלרע ןַא ,ּפיצנורּפ ַא סעּפע קיטסיל

 םלַא טינ רעבָא -- ןָאפ עטיור עסיורג ַא ןעגנַאהעגסיורַא טָאה רוטַארעטול יד .ךעל

 .גרעבנווֿפ .? שידיו ,ןיקשוּפ .ס .א ןופ 7
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 ןַא רַאנ טעטיידַאב ןָאפ עטיור יד } ןיינ ָא ,עיצולָאװער רעדָא טייהיירפ ןוֿפ ןכיוצ

 רעשידיי רעד ןופ קרַאמ םעד ףיוא זַא ןָא טגייצ ןָאֿפ יד .ףיוקרַאפסיוא ןַא ,ןעשקָא

 ענעדיישרַאפ רעמַאה ןרעטנוא ןופ ןעזיירּפ עגיליב רַאפ סיוא ךיז ןֿפיוקרַאֿפ ץכעביירש

 ,ערע ,ןלַאעדיא עקילייה ,קלָאפ וצ טייהיירט ענערָאװשעג ,ןסיוועג עכעלשטנעמ : םיצפח
 סָאװ טימ סעלַא טרָאו ןייא טימ ,טסבלעז ךיז רַאֿפ טקעּפסער ,עביל-רעדורב ,טסיוג

 ... } טריצלַאטש טייצ רעקיטנייה ןופ טיוהשטנעמ עטלקיווטנַא יד

 רעשינָאגרַאשז רעד ןוֿפ רעדליב עקירעיורט עלַא יד טָא טכַארטַאב ריא ןעוו ןוא

 וגעק טייקיזָאלנּפיצנירּפ רעד ןגעק טסעטָארּפ ןקידרענוד ַא ףיוא טבייה ןוא רוטַארעטיל

 "עשיטקַארּפ , יד ןופ רעטכעלעג ןקיטולבטלַאק ַא ריא טרעה ןַאד ,עסערּפ רעטריּפמורַאק רעד

 לָאז ;ןכַאמ ןבעל ַא ףרַאד שטנעמ ַא ? םרַאיל ַאזַא וטסכַאמ סָאװ ,דניק , : ךעלעשטנעמ

 ,רעבָא, --- | ךיש ענייז רַאפ טלָאצַאב טגירק סָאװ רעטסוש ַא זיא רע זַא ןטכַאד ריד ךיז

 -סוש ןגעוו טינ טציא ןדייר רימ ,טסילַאעדיא רעד טיירש ,ןשטנעממוא עשיטקַארּפ ריא

 ןייז טינ ןענעק רימ רעבָא ..."'ןרעל ,ןּפיצנירּפ ,רוטַארעטיל ןגעוו ןדייר רימ ; יירעט

 עקיטסייג יד טעטפיגרַאפ ןעמ יו קיאור ןעזוצוצ ?ןטנַאקיטקַארּפ , עטלַאק עכלעזַא

 .םנגוי רעשידיי רעד ןופ גנורַאנ

 ןיא ןעז וצ ןבערטש רימ ןוא ,טרָאװ ןוא טפירש ךרוד גנואיצרעד ןיא ןביולג רימ

 -סיורַא ןזומ סע עכלעוו ןוֿפ ,רענרעק עטייזרַאפ עכלעזַא רוטַארעמיל רעשינָאגרַאשז רעד

 ."טייקיטכערעג ןוא עביל ,טייהיירֿפ ןופ ןעמולב עקילייה יד ןצָארּפש

 םעד ןיא רָאנ טינ ץַאלּפ ַא ךיז ןברָאװרעד טַאטשלעדע דוד טָאה טימרעד

 רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,קנַאדעג ןכעלטייהיירפ ןשידיי

 יד ןיא עקַאט ןבָאה ,טייזרַאפ טָאה רע עכלעוו רענרעק יד .קיטסיצילבוּפ ןוא

 יד טכַארבעגסױרַא -- עקירעמַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא -- ןרָאי עקידרעטעּפש

 .ןליפעג ןוא ןעיידיא ןופ טלעוו רעשירעפעש רעשידיי רעד ןופ קרעוװ עטסנעש

 יט
 28 א

 -ַאיצָאס ןשידיי םעד ןופ רעטכיד רעד טעברַאעג ןוא טבעלעג טָאה ױזַא טָא

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעשידנזיורב רעד ןופ םוקפיוא םעד רַאפ ןרָאי ,םזיל

 א טושּפ ןעוועג טינ זיא רעפמעק רעגנוי רעד ."דנוב , ןוא ,דנַאלסור ןיא גנוג

 ןוא םזַאיזוטנע ןופ ןעמַאלפ יד ןופ טּפַאכעגמורַא ,גנוגעװַאב רעיינ ַא ןופ רענָאיּפ

 קילגמוא ןוא קילג ןייז וצ --- ןרָאװעג ןעקנָאשַאב קיטייצכיילג זיא רע .שפנ תריסמ

 עיצולָאװער רעד ןיא ןעזעג רע טָאה .ןגיוא עקיטסייג עקידנגנירד-ףיט טימ --

 זיא .רַאפעג ןוא רעיורט ןופ ץרַאװש סָאד יא ,חכ ןוא גנונפָאה ןופ טיור סָאד יא

 יד ןיא ןרָאװעג טליהעגנייא ?טַאטשלעדע דוד, גנוניישרעד עצנַאג יד רַאפרעד

 .ץרַאװש ןוא טיור : ןברַאפ עדייב

 -עג רענָאיצולָאװער רעקיבױלג טנורג ןטספיט םוצ זיב רעד טָאה רַאפרעד

 טײהקנַארק רעד בילוצ רָאנ טינ .טײקמַאזנייא רעפיט ןופ ןטונימ ענייז ךיוא טַאה

 ןכעלגעט ןופ ןסורדרַאפ עכעלניילק בילוצ רָאנ טינ ,טרעצרַאפ םיא טָאה סָאװ

 יז .טײקמַאזנייא ןופ טפול עטלַאק יד ךיז םורַא טליפעג סלָאמטּפָא רע טָאה ןבעל

 ןייז בילוצ ,המשנ ס'ןשטנעמ םעד ןיא קילבנײרַא ןפיט ןייז בילוצ ןעמוקעג זיא

 -טרעצ ןוא ןעגניירטש םעד ןיא .עיצולָאװער רעד ןופ תומוהת יד ןיא קילבניירא
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 -מעק ןעמַאזנייא םעד טרעדלישעג רע טָאה (1890 .ווָאנ) *ךַאװ רעד ףיוא, דיל ןכעל

 ,ךיז ךיוא טניימעג רשפא ןוא -- ,רעפ

 ,רענרעד עקיטּפיג טימ טנייפ ןופ טניורקטנ;

 --- טוָאלרַאפ ,ןסצנרַאפ טניירפ שטוג ןופ

 רענלצז רעקניטלַא ןַא ךַאו רעד ףיוא יו

 .טסָאּפ ןגילייה ןייז ףיוא ןײלַא רֶפט טייטש

 ,טלעגָאה ןוא טנטנפר סצ ,רצטסניֿפ ויא טכַאנ יד

 --- ןייוושג רעדליוו ַא טניוו ןיא ךיז טרשה סט

 ,טלצגָאװרַאפ ןוא רעד זיא טנפלצ יו ,ךא

 !ןיידַא ךַאוו רעד ףיוא טייטש םרוטש ןיא רעוו

 ,ןרצרט טימ ןגיוא ץנייז ןָא ךיז ןליֿפ סצ ןוא

 ,טסָארּפ ןקידנענצרב ןיא טרצווילגרַאפ טרצוו ץרַאה סָאד

 ןרעטש ןנרַאמ רעד ןיינפיוא טצוו סצ ןפוװ ןוא

 .... יטסָאּפ ןגילייה ןייז ףיוא טיוט םיא רֶש טניפפג

 יד ןיא .טסָאּפ ןקילײה ןייז ףיוא טיוט ןבילבעג טינ זיא טַאטשלעדע דוד ,ןיינ

 טסייג ןייז טבעלעג טָאה ,םיא ךָאנ רעטעּפש ןעמוקעג ןענייז סָאװ ס'םרוטש עסיורג

 יד ןיא ךיוא ןבעל טעוװ םעטָא רעד ןוא טסייג רעד טָא .םעטָא רעסייה ןייז ןוא

 ןזומ ןלעװ רימ טינ רעמ .שטנעמ ןרענָאיצולָאװער ןשידיי ןופ ןפמַאק עקיטפנוקוצ

 -"האווצ/,, ןייז ןופ עפָארטס רעטשרע רעד ןופ רעטרעוו יד ןשרעדנַארעביא לסיב א

 :ןטעבעג טָאה רע .דיל

 ןברַאטש לטוו ךיא ןוו ,טניײרֿפ שטוג ,ָא;

 ...ןַָאפ רטודנוא רבק ןיימ וצ טנַָארט

 ןברַאֿפ עטיור יד טימ ןָאּפ שיירפ יד

 { ןַאמ-סטצברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 ןוא טײטַאב ןשירָאטסיה םעיינ ַא ןעמוקַאב טייצ רעזדנוא ןיא טָאה דיל סָאד

 ןָאפ עטיור יד ןעוו !טניירפ עטוג ,ָא :שרעדנַא טנייה ךיז טנעייל סע ,גָאזנָא ןַא

 ...ןָאפ רעזדנוא רבק ןיימ וצ טגָארט ,ןברַאטש סעוו

 ןעמוקַאב לָאמַא רעדיוװ יז לָאז ןברק ןוא ןביולג ןיימ ןופ ידכ וצ ריא טגָארט

 ! תמא ריא ,טיור ריא ,ץנַאלג ריא



 (זירַאּפ ןַאטַאש .ח

 סטַאטשלעדע

 ןעיידיא

 :רעטרעװ יד טימ "עיצולָאװער, ךוב ןייז ןָא טבייה רעואדנאל וװַאטסוג

 יד ןופ טייוו עיגָאלָאיצָאס יד זיא רעכיז .?טפַאשנסיװ ןייק זיא עיגָאלָאיצָאס ,

 "יישרעד ןופ סיורא ןעמוק ענעי .עימעכ ןוא קיזיפ .ב .צ יו ,ןטּפַאשנסיװ עטקאזקע

 ןוא ןטסעמ ךיז ןזָאל סָאװ ןוא םישוח ערעזדנוא טימ ףיוא ןעמענ רימ סָאװ ,ןעגנונ

 "קַאפ עוויטקעיבוס ןשרעה ריא ןיא סָאװ ,עיגָאלָאיצָאס זיא רעבָא שרעדנַא .ןגעוו

 ןעמיטשַאב טינ ךיז ןזָאל סָאװ ,ןרָאטקַאפ-ןעקנַאדעג ןוא ןליפעג ,ןצנעדנעט יו ,ןרָאט

 עיגָאלָאיצָאס יד טלדנַאהַאב רעכיז .ןצעזעג ןיא ןרילומרָאפ ןוא סָאמ ןייק טימ

 -ַאמעטסיס ןוא ןלָאצ ןיא ןקירדסיוא ָאי ךיז ןזָאל סָאװ ,ןרָאטקַאפ עוויטקעיבָא ךיוא

 עלעירעטַאמ יד טימ תוכייש ןיא ,רָאפ ןעמוק סע ליפיוו .ב .צ יו ,ןעמיטשַאב שיט

 : טייצ רעטמיטשַאב ַא ןיא גנורעקלעפַאב רעסיוועג ַא ןופ ,ןעגנוגנידַאב-ץנעטסיזקע

 יד ךיוא רעבָא .ג .ד .א ןדרָאמטסבלעז ,ןדרָאמ ,ןלַאפ-טיוט ,ןטַאריײה ,ןטרובעג

 ןוא טלעטשעגפיוא ןדיישרַאפ ןגָאלָאיצָאס ענעדיישרַאפ יד ןופ טרעוו קיטסיטַאטס

 יד ןופ ןליפעג ןוא ןצנעדנעט עכעלנעזרעּפ יד טיול ,טריטערּפרעטניא ןזיישראפ

 תמא רעקיצנייא רעד ןלעטשטסעפ טשינ ךיז טזָאל רָאג ןיוש .ןגָאלָאיצַאס עקיזָאד

 ןלָאז סָאװ ,סעירָאעט עשיגָאלָאיצָאס ןיא ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןשטנעמ עלַא רַאפ

 ךיי ןעק ןעמ .ןצנעדנעט עלַאיצָאס עסיוועג ןריזילאער וצ ןעניד סיוארָאפ ןיא

 -ַאדילָאס ױזַא ןייז ןלעװ ןשטנעמ עלַא ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוװ סע זַא ,ןלעטשרָאּפ

 ,ונייהד ,ץנעדנעט עלַאיצָאס עקיצנייא ןַא רָאנ ןבָאה ןלעוו ייז זַא ,דנַאנַאטימ שיר

 רעד ךיוא טעװו טלָאמעד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ קילג רעמ ןפַאשרַאפ וצ

 עיגָאלָאיצָאס יד ןוא ןשטנעמ עלַא רַאפ רעכיילג רעד ןייז תמא רעשיגָאלָאיצָאס

 .ןטפַאשנסיוו עטקאזקע יד ןופ ןדיישרעטנוא טינ טעמכ רשפא ןַאד ךיז טעוװו

 עלַאיצָאס יד רעבָא ךיז ןעייג טייקכעלקריוו רעלעוטקַא רעקיטציא רעד ןיא

 יײלרעליפ יד .ב .צ יװַא .ןצאזנגעק עקרַאטש טפָא ןדליב ןוא דנַאנַאטיױא ןצנעדנעט

146 



 147 טציא זיב לָאמַא ןופ

 ףיוא עיגָאלָאיצָאס ןייז ךיז רַאפ טפַאש םוילַאנָאיצַאנ רעדעי .ןעמזילַאנָאיצַאנ

 -יא ןַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ןוא ןטקַאפ עשיפיצעּפס -- ערעדנַא ןוא --- ענעגייא

 .ןעמזילַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד וצ ץַאזנגעק ןפרַאש ןיא טפָא טייטש סָאװ ,עיגָאלָאעד

 עלַאיצַאס עסיוועג ןענַארַאפ ןענייז ,טריטסיזקע טייהשטנעמ יד טניז --- ךָאד ןוא

 עזעילַארָאמ יד ןענייז סָאד .ןשטנעמ עלַא רַאפ טרעוו ןכיילג ַא ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ

 ןופ -- טייקכעלרע ןוא טלײטרוַארַאפ ןעמעלַא ןופ גורטַאב טרעוו ױזַא ,ןרָאטקַאפ

 ןייא טייטש סע ןעמעוו ייב ןדײשטנַא טינ ךיז טזָאל סע ביוא ןוא .טצעשעג ןעמעלַא

 -ַאיצַאס יד לייוו, ,טינ רָאפרעד ןוא ,ײטרַאּפ רעדָא עיצַאנ ַאזַא ייב ,תמא רעד

 -טסעפ קיטיידנייא ףוס לכ ףוס רעבָא ךיז טזָאל ,"טפַאשנסיװ ןייק טשינ זיא עיגָאל

 .טשינ רעדָא ןעיידיא ענייז טימ ךעלרע טניימעג סע טָאה שטנעמ ַא ביוא ןלעטש

 ,םענַאב רעלַאיצָאס ןייז טעדליב טייקכעלרע רעשיגָאלָאעדיא ןייז רַאפ עיטנַארַאג ַא

 סעיגָאלָאעדיא יד .ןצנעדנעט ןוא ןליפעג ענייז ןופ קורדסיוא רעטקעריד ַא זיא סָאװ

 ,ס עי ר ָא ע ט רָאפ ךיז טימ ןלעטש ייז סָאװ ,ןורסח םעד ךיוא יו הלעמ יד ןבָאה

 -גסיוו עטקאזקע יד יװ ךיילג ,זומ רעכלעוו גנַאהנעמַאזוצ ןשיגָאל ןסיוועג ַא ,,ה .ד

 טסילַאנָאיצַאנ רעסייה ַא .ב .צ ןעק ױזַא .ןשטנעמ עלַא ןופ ןרעוו טנעקרענא טפַאש

 טינ זיא ץרַאה ןייז שטָאכ ,םזיטילָאּפָאמסָאק רעד טײטשַאב'ס סָאװ ןיא ןרעלקרעד

 .גנַאגנעקנגדעג ןקיזָאד םענופ ןריפסיוא יד טימ םיכסמ טינ זיא רע ןוא ייברעד

 סעיגָאלָאעדיא ,ןגָאז וצ ױזַא ןענַארַאפ *קרַאמ ןלַאיצָאס, ןפיוא ןענייז רעבירעד

 ןעק סע .ערעירַאק רעייז רַאפ ייז ןצונַאב ןטנַאלוקעּפס-עיידיא ןוא ! ןפיוקרַאפ םוצ

 ידכ ,קעווצ ןטימ זיולב ,טסיכרַאנַא רעדָא טסילַאיצָאס ַא רַאפ ןבעגסיוא רענייא ךיז

 -יזערּפ-סגנוריגער ַא ןופ ןטסָאּפ םעד ןּפַאכרַאפ וצ טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב

 תודע זיא םענַאב רעלַאיצָאס רעקיזָאד רעד ןוא .רָאטַאטקיד ַא ןופ רעדָא טנעד

 ,גורטַאב ןייז ףיוא

 טליפעגסיוא ןצנַאגניא ןעוועג ןבעל ץרוק ס'טַאטשלעדע דוד זיא עקַאט טָא ןוא
 רעדעי ןגעק סַאה ןוא עקידנדייל עלַא טימ ליפעגטימ -- םענַאב ןלַאיצָאס ַא טימ

 .ןעיידיא ענייז ןיא טייקכעלרע רעפיט ןייז ףיוא תודע זיא סָאד .טפַאשרעה ןימ
 ,?ןטנַאלוקעּפס-ןטסילַאעדיא , עסיוועג ןופ גורטַאב םעד רע טלּפמעטש שיטסַאקרַאס

 : "ןדלעה עשלַאפ ןוא ערהאוו. דיל ןייז ןיא

 ,רעטרעוו טימ ךיוא ןעלדנַאה עכנַאמ

 ;טלעוו רעייז ןפיוקרַאפ ןוא

 -- ןטנעמסידָאלּפַא רַאפ רענייא

 !טלעג רַאפ רערעדנַא רעד ןוא

 ןטפירש יד ןענייז רַפפרעד ןוא .?טפַאשנסיװ ןייק טינ זיא עיגָאלָאיצָאס יד,

 -ַאג סָאװ ןליפעג ןוא ןצנעדנעט ןופ יירפ טשינ רעפמעק עלַאיצָאס עסיורג יד ןופ
 זַא ןיא .טייקכעלרע רעייז רָאנ ,ןּפיצנירּפ ערעייז ןופ תמא םעד טשינ ,ןריטנַאר
 ,,ה .ד ,"עיזעָאּפ , גונעג ךָאנ רימ ןעניפעג "לַאטיּפַאק סָאד, יו קרעוו שיאַאזָארּפ
 יד .ה .ד ,קרעוו םענופ טייקטכע יד זדנוא טריטנַארַאג סָאװ ,ןצנעדנעט ןוא ןליפעג
 -ַאב ןופ ןגָאז ךיז טזָאל עקיבלעז סָאד .ןעיידיא ענייז וצ ןסקרַאמ ןופ טפַאשיירט
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 עסיוועג םורַא ןטירטשעגמורַא ױזַא ךיז ןבָאה רעפמעק עדייב יד ןעוו ןוא .ןענינוק

 "רעד עקַאט סע זיא ,ןפירגנָא עכעלנעזרעּפ וצ ןעמוקעג שזַא זיא'ס זַא ,ןּפיצנירּפ

 "מעק רענעבעגעגרעביא ןוא רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא עדייב ןופ רעדעי לייוו ,רַאפ

 .ןץ'תמא ענייז רַאפ רעפ

 םעד ןעניפעגוצסורַא ךעלגעמ ןיוש זיא עזָארּפ רעשיגָאלָאיצָאס רעד ןיא ביוא

 ןיא ,עיזעָאּפ רעד ןיא יאדווא ןוא יאדווא ױזַא סע זיא ָאט ,טייקכעלרע ס'רבחמ

 ןטלעז זיא סע רעבָא .קורדסיוא םוצ טקעריד טמוק ןבעל-סליפעג סעד רעכלעוו

 ןוא ןשירעפמעק ,ןלַאיצָאס ןכָארּפשעגסױא ַאזַא ןגָארט לָאז סָאװ ,עיזעָאּפ ַא ָאד

 טָאה רע סָאװ ןעיידיא יד .טַאטשלעדע דוד ןופ רעדיל יד יו ,רעטקַארַאכ ןכעלרע

 רעייז רַאפ עיטנַארַאג עקיטנעצַארּפ טרעדנוה ַא ןענייז ,ןָאפ ןייז ףיוא ןבירשעגפיוא

 עיידיא ףיונוצ ךיז ןצלעמש םיא ייב ! ץרַאה ןייז ןופ ןעגנולסיירטפיוא יו ,טייקטכע

 .םזיכרַאנַא ןופ ץנעדנעט רעד ןיא ליפעג ןוא

 ןוא רשוי ןופ טרּפ ןיא ןעיידיא ענייז ןופ טייקטכע רעד בילוצ עקַאט ןוא

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןפיט ַאזַא ןענופעג רעדיל ענייז ןבָאה ,טייהיירפ

 השמ ,ןטפירש ענייז ןופ רעבעגסױרַא רעד ,ןסַאמ-רעטעברַא עטקירדרעטנוא

 רעד טָאה ,ןעזייר םהרבא טימ ךערּפשעג ַא ןיא זַא ,עדערָאפ ןייז ןיא טביירש ,ץטַאק

 ענייז ןעגניז ןוא םיא ןגעוו ןדער רעטעברַא ןוא ...} : טלייצרעד םיא רעטצעל

 (*."ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רעדיל

 ןענופעג ךיז בָאה דיא ןעוו ,ןלעטשטסעפ ךעלנעזרעּפ טנעקעג ךיא בָאה סָאד

 ןיא .שילַאק טָאטש-קירבַאפ רעשילױּפ-שיסור רעקיטלָאמעד רעד ןיא 1905 םורַא

 ,גָאט ַא העש 14 ,ךעלדיימ עקירעי-8--7 טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז ןקירבַאפ יד

 יד רַאפ ןעלדָאנ ןעמידעפנייא ןופ טעברַא רענָאטָאנָאמ רעד ייב ,רעמוז ןוא רעטניוו

 ןענישַאמ ןופ שיורעג םעד ןופ ןעוו ,ןסָאלפעג טָאה רערט ןייא יו רעמ ,סרעקירטש

 :"גנונפָאה עטצעל ןיימ , דיל סָאד טכליהעגרעביא טָאה

 ,ןדנואווערַאפ טנגוי ןיימ זיא ףמַאק ןיא ,םרוטש ןיא

 ; טסוַאוועג לָאמנייק ךיא בָאה קילג ןופ ,עביל ןופ

 ןדנואוו עקיטולב ןוא ןרערט עקיטולב רָאנ

 .טסורב ןיימ ןיא טנערבעג ןוא טכָאקעג ןבָאה

 ןופ ןעמוקעג ןענייז ייז לייוו ,רעצרעה יד ףיוא טקריװעג ןבָאה רעדיל ענייז

 "עברַא ןצנַאג םענופ געווסנדייל םעד טכַאמעגטימ טסבלעז טָאה רע לייוו ןוא ץרַאה

 ןיא ל'רוחב ַא ךָאנ ,עקירעמַא ןיא גנורעדנַאווניײא ןייז רַאפ ךָאנ רעבָא .סַאלק-רעט

 םעד ןגעק ףמַאק םעד ןעגנוזַאב רע טָאה ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןוא דנַאלסור

 .ףשטנעמ ןענַארַאפ ןענייז סע; : ץטַאק .מ םיא ןגעוו טגָאז קיטכיר ןוא ,םזיטָאּפסעד

 ."ןטסינומָאק-ןטסיכרַאנַא רוטַאנ רעד ןופ ןענייז סָאװ

 .,טייצ ַא ןעוועג זיא ,טבעלעג רעטכיד רעד טָאה ריא ןיא סָאװ ,עכָאּפע יד ךיוא

 ענייז ןיא ןײזטסואווַאבנסַאלק ןייז טימ ןעוועג ךָאנ זיא סַאלק-רעטעברַא רעד ןעוו

 "תונורכז , גנולייטּפָא רעד ןיא לקיטרַא ס'ץטַאק השמ ןופ ןטנעטגַארּפ רעטייוו עז (*

 .דער --- .ךוב ןקיזָאד םעד ןיוו
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 זיא עכָאּפע ענעי :טשרעהעג קרַאטש ךָאנ טָאה ליפעג סָאד ןעוו ,ןרָאי-רעדניק
 -רעטעברַא רעד ..."עזָארּפ, רעקיטנייה רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא "עיזעָאּפ , ןעוועג
 ןוא תומחלמ-טלעוו ןופ עבָארּפצלעמש יד טכַאמעגכרוד טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה סַאלק

 טקעלפַאבמוא ןעוועג ךָאנ זיא לַאעדיא ןייז ,סעיצולָאװער עקידנרעטישרעד טלעוו

 -רָאפ שיאיבנ טָאה טַאטשלעדע סָאװ ךַאז ַא) טפַאשרעריפ ןייז ןופ טַאררַאפ ןטימ
 רענַאקירעמַא םענופ טיונ עלעירעטַאמ יד זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ ,(טגָאזעגסיױא

 ,"םעטסיס-ץיווש, יד טשרעהעג טָאה סע .סיורג ןעוועג טלָאמעד רעטעברַא-קירבַאפ

 : "שטנעמ ןוא רוטַאנ, דיל םעד ןיא סע טסייה יֹוזַא

 ,ןקילבופער עיירפ ךיוא ןַארַאפ

 -- ,ויּפַאּפ םעד ףיוא יירפ רָאנ ןענייז סָאװ

 ןקירבַאּפ יד טרָאד ןענייז טכענק טימ לופ ןוא

 .ךיּפמַאוו ַא -- רעשרעה רעדעיןוא

 : ?רעירַאטעלָארּפ ןשידיי םוצ, דיל םעניא ןוא

 ,פַאצַאק רעדליוו רעד דנַאלסור ןיא זדנוא טקירד סע
 ,הנידמ רעיירפ רעד ןיא ָאד ןוא
 ,ּפַאש ןרעטסניפ םעד ןיא זדנוא ןעמ טרעקרעקרַאפ
 ! ענישַאמ רעד ייב ןטולב רימ ואוו

 -עגכרוד טשרע טָאה רעטעברַא *רעטסואווַאבנסַאלק, רעטרעלקעגפיוא רעד

 -ילער-לענָאיצידַארט רעד טימ ןדנוברַאפ טַאהעג םיא טָאה סָאװ ,לּפָאנ םעד ןטינש

 -כענקרַאפ ןייז ןופ שרוש םעד ןעזעג טָאה רֶע רעכלעוו ןיא ,טײהנגנַאגרַאפ רעזעיג

 ןכעלשטנעמ-ךעלטלעוו ןייר ַא ןעמענוצנָא טריטנעירָא ךיז ןבָאה ןליפעג ענייז .גנוט

 -ןסַאלק ךרוד ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא "הזב הז םיברע לארשי לכ, רעד .,רעטקַארַאכ

 רעד זיא ,ָאט .עיצולָאװער ךרוד -- ן'חישמ ףיוא גנונפָאה יד ;טעטירַאדילָאס

 -- ןדיי ןעזעיגילער ןרַאפ יו ,תמא רעטולָאסבַא ןַא ןעוועג םיא רַאפ םזילַאיצָאס

 -עגנגעקטנַא ןזייוואוצפיוא טַאהעג דלַאב טָאה םזילַאיצָאס רעד ךיוא .השמ תרות

 עשיטערָאעט עקיזָאד יד רעבָא .םזיכרַאנַא ןוא םזיסקרַאמ ,ונייהד ,תוטיש עטצעז

 ןבָאה תוטיש עדייב לייוו ,טכַארטַאב ןיא ןעמוקעג טינ שיטקַאפ זיא גנוריצנערעפיד

 עיצולָאװער עקידלַאב יד ןטיירגוצ :טָארט ןטשרע םייב ןטלַאהעג םַאזניימעג
 -סניפ ןופ, דיל םעניא סע טסייה ױזַא .עיגילער רעד טימ ךורברעביא ןכרוד

 : "שינרעט

 ,רעטעג וצ ןעקוב ךיד גונעג
 ! ןָארט ןוא קעזדלעג ,ןּפָאּפ וצ

 גנוטער עקיצנייא ןייד !דךיי
 ! ןָאיצולָאוװער עסיורג יד זיא

 .רוסוטמעאמ == םעטסהומאפ = טעטמאפאטפ -- וטעה = םתמחססש --;טירייק דקיא:-ןייר;לייישימ --ןזילטיז יהיו = הירלשזישקאויימפ --ןספקאלירקוי הלוי .לחדליקילישיייח = ןקיזייקיי .ייהליקיהייייפ ףיייייהלי=ןליללאלײקיקַײז =.יקראמשייז דודי =.ףיישלשקרלז

 -- רות עיינ ריא טָאה טיײיצ עדעי
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 : טכער ןוא טייהיירפ זיא הרות רעזדנוא

 הריבע עטסערג יד ,רעדירב ,ןוא

 ! טכענק רעמַאזכרָאהעג ַא ןייז וצ זיא

 -- ןביולג ןופ ןוא גנונפָאה ןופ ,טייקיירטעג ןופ עכָאּפע יד ןעוועג זיא סע

 לע בע בב ןשטנעמ ןטימ זיא טסילַאיצָאס טפַאשנגייא יד ."הרות רעיינ; רעד ןיא

 ףנע ױזַא ןעוועג ויקטָאּפ ָא ר ק ןשטנעמ ןטימ זיא טסיכרַאנַא טפַאשנגייא יד ןוא

 וצ ןוא סיפ ייווצ ףיוא ןייג וצ טפַאשנגייא יד --- ללכב ןשטנעמ ןטימ יוװ ,ןדנוברַאפ

 יד .םזילַארעביל רעשיטילָאּפ רעד טשרעהעג ךָאנ טלָאמעד טָאה וצרעד ,ןדייר

 ָאט .גנורעדנַאװנייא רַאפ ןפָא ןעוועג ןענייז רעדנעל עטריזיליוויצ יד ןופ ןצענערג

 לַאנָאיצַאנרעטניא-רעטעברַא רעד ןוא שירַאדילָאס טליפעג רעטעברַא יד ךיז ןבָאה

 .ךיז רעטנוא ןדָאב ןלַאער ַא טַאהעג טָאה

 ףרַאד ,ליפעג סָאד טשרעהעג ץלַארעביא טָאה רעטכיד:טסיכרַאנַא םייב זַא

 רעפיט ןופ ןטכױלַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ליפעג ַא .ןרעוו ט'רזח'עגרעביא טינ ךָאד

 ךיוא .םזיטנַאטקעס ןשיטַאמגָאד ַא ןופ טיהעגּפָא םיא טָאה סָאװ ןוא עביל-ןשטנעמ

 ,ןטייז עקיטכיל יד ןעזעג רע טָאה ,ןטסיסקרַאמ יד ,רענגעק עשיגָאלָאעדיא ענייז ייב

 ,טייהשטנעמ ערעכעלקילג ַא ןריזילַאער וצ זיא שטנואוו רעייז ךיוא זַא קידנסיוו

 ךָאנ ןלעװ רימ יװ ,טַאטש-ײצילָאּפ ןשיטסילַאיצָאס םעד טריקיטירק רע שטָאכ

 ,רעפמעק עשיטסילַאיצ ַָא ס עכעלרע יד ןצעש וצ ךיוא רע טסייוו ױזַא .ןעז

 עײג טגנערבעג טָאה הרות עיינ יד זַא ,רע טגָאז "שינרעטסניפ, דיל םעניא ןוא

 : ןטעפָארּפ

 -- ןטעּפָארּפ עיינ ךיוא ןבָאה רימ

 ןטער זדנוא תולג ןופ ןלָאז יז

 ...סקאוו ןקילײה ןוא ןטסַאפ טימ טשינ

 ןטסילַאעדיא :זדנוא ןגָאז ייז

 -- ,זנע ןַאןעמענ טעווןדייל ערעייא ןצ

 ןטיאוזעי וא ןענַאריט ןעוו

 -- -- -- טנעה-ןפַאלקש ןופ ןלַאפ ןלעװו

 .סעיזוליא ןופ יירפ טלעוו ַא ןיא ןבעל רימ .,ןטייצ ערעדנַא ןעמוקעג ןענייז סע

 יד שטָאכ .ןריולרַאפ רימ ןבָאה עיצולָאװער רעקידלַאב ַא ןיא ןביולג םעד

 ןריטסיזקע טשינ לָאז סע רעכלעוו ןיא ,גנונדרָא-סטפַאשלעזעג ַא ןפַאש וצ ץנעדנעט

 ,טקרַאטשרַאפ ךָאנ זדנוא ןיא ךיז טָאה ,שטנעמ ךרוד שטנעמ ןופ עיצַאטַאולּפסקע ןייק

 יװַא טשינ סע ןעק רעטייוו זַא ,ןייזטסואווַאב ןטימ ,ןקרַאטשרַאפ טפרַאדעג רעדָא

 "וצ רעכעלקילג א ףױא גנונפ ָא ה יד .ןברוח -טלעוו וצ טריפ סָאד לייוו ,ןייג

 .גנורעטשעצ רעלַאטָאט ַא רַאפ טסגנַא רעד ךרוד טריזילַארַאּפ טציא טרעוו טפנוק

 "רע רעד ןופ ןשינעעשעג זדנוא ןבָאה ,"הרות רעיינ; רעד וצ טייקטיירג רעד עגונב

 ןריפ סָאװ ,ןשטנעמ יד וליפא זַא ,טנרעלעג טרעדנוהרָאי ןט20 םענופ טפלעה רעטש

 ,עיצידַארט-ןפַאלקש-ןרַאה רעד וצ קירוצ ןפיול ,ןעגנוגעװַאב עלַאיצָאס יד טימ ןָא

 ןלַאפעצ ךיז לַאנָאיצַאנרעטניא רעד זיא ױזַא .ןויסנ ַא רַאפ טלעטשעג ןרעוו ייז ןעוו;
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 -רעד ןבָאה סָאװ ,סעיצולָאװער עשיסור יד .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ייב דלַאב

 -ָארּפ רעװקסָאמ,/ יד סָאװ ,ןעגנושיוטנַא ייר ַא טכַארבעג ןבָאה ,טלעוו יד טרעטיש

 ,טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ןבָאה ןסעצָארּפ ערעדנַא ןוא ?ןסעצ

 טבעלרעד טלָאװ רע ןעוו ,גנושיוטנַא סרעטכיד םעד ןעוועג טלָאװ סיורג יוװ

 -ולָאװער עקידנלסיירטפיוא-טלעוו יד ךָאנ דנַאלסור ןופ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,ןעז וצ

 -ַאצ ןגעק ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענייז סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עשיסור יד טימ ! סעיצ

 ןייז ןיא .םידעפ רעטנזיוט ךרוד ןדנוברַאפ ןעוועג רֶע זיא ,םזיטָאּפסעד ןשיטסיר

 : רע טגָאז "םַאלפ רעד ןיב ךיא ,דרעוװש סָאד ןיב ךיא, דיל

 --י ןעניד ליפשייב סלא זדנוא דנַאלסור זָאל

 ;לָאצ ַא ןָא רעפּפָא ןלַאפ טרָאד
 ןעניפעג טרָאד דימת ריא טעוו ךָאד

 !לֵאר 'םוטורב רַאפ טיירג רעפמעק ַא

 ז ,טַאטש ןטולָאסבַא ןַא ןעזעג טרָאד טסיכרַאנַא-רעטכיד רעד טלָאװ טציא

 םעד טביױרַאב סָאװ ,טַאטש ַא ,עטכישעג רעד ןיא ןכיילג ןייז טינ טָאה סָאװ ,טַאטש

 טָאה רע סָאװ ,ןעוועג טינ טסיירט ןייק םיא טלָאװ סָאד .טייהיירפ רעדעי ןופ דיחי

 -ײטרַאּפ עשיטסילאיצָאס יד ןלָאז עיצולָאװער ַא ךָאנ זַא ,לַאפ םעד ןעזעגסיוארָאפ

 : סע טסייה ,"םיא וצ ריא טגָאז סָאװ, דיל ןייז ןיא ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ רעריפ

 ,ענעדלָאג יד טפנוקוצ יד ןיוש עז ךיא
 ;ןיורק יד ןגָארט טעוװ טַאטש רעד ואוו
 עזעיטסילַאיצַאס ןטסיצילָאּפ

 .ןייטש לקניוו ןדעי ףיוא ןלעוו

 ןָארט ןפיוא טציז סָאװ טנעדיזערפ ןופ

 ...קירטש יד טיצרַאפ סָאוװ ,ףירעש ןזיב

 ,..עשיטסילַאיצָאס ןייז ןלעוו עלַא

 ?קילג ַאזַא ףיוא ריא טגָאז סָאװ

 ענייז ןיא טַאטשלעדע דוד טנרָאװ ,ערעל סנינוקַאב ןוא סנָאדורפ יירטעג

 זיב ןענייז ןגלָאפ עקיזָאד יד .םזילַאיצָאס ןכעלטַאטש ןופ ןגלָאפ יד רַאפ רעדיל

 ,דנַאלסור ןקיטנייה םעניא ןעמוקעגסױרַא ןטייהלצנייא עלַא ףיוא

 -רַאפ קידנטײדַאב רָאי 50 עטצעל יד ןיא ךיז טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 םענופ ,סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,ןשיאיײּפָארײא-ברעמ םענופ ץנעטסיזקע יד טרעסעב

 -עד ךיז רַאפ ןבָאה סנָאינוי-רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד .רעטעברַא רענַאקירעמַא

 עקַאט קנַאד ַא ךיוא ןוא ןעמַאר עלַאנָאיצַאנ ןיא סעיציזַאּפ עקיטכעמ טרעבָאר

 ןפַאשעג עקירעמַא ןיא ןבָאה תומחלמ-טלעוו ייווצ יד .?םזיטָאירטַאּפ-המחלמ; רעייז

 -רעטעברַא םעד ךיוא ןענייז ,לַאטיּפַאק ןטלמַאזעגנָא םענופ ןוא רוטקוינַאק עכיוה ַא

 ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ יד ןסעגרַאפ טינ ךיוא ףרַאד ןעמ .ךעלקערב ןלַאפעגוצ סָאלק

 טָאה ,םזיוועשלַאב ןרָאפ טסגנַא ריא ןיא .עיצולָאװער רעשיטסיוויטקעלָאק רעד ןופ

 -טכַא םעד טלעטשעגנייא :סעיסעצנָאק עקידנטיײדַאב טכאמעג עיזאושזרוב יד
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 דוד ןיא .ןעגנורעכיזרַאפ-רעטעברַא ײלרעלַא ןפַאשעג ןוא גָאט-טעברַא ןקיד'העש

 -על ןכיוה ַאזַא ןגעוו ןע'מולח טנָאקעג זיולב ןעמ טָאה טייצ-סנבעל ס'טַאטשלעדע

 ןעגנוגנידַאב-ץנעטחיזקע עטרעסעברַאפ יד טָא ןוא ! רעטעברַא םענופ ָאווינ-סנעב

 זיא םיא ףיוא סָאװ ,ןדָאב ןלַאער םעד טרעטשעצ ןבָאה ,ןעמַאר עלַאנָאיצַאנ ןיא

 ,סנָאינוי-רעטעברַא יד ןבָאה סָאד .לַאנָאיצַאנרעטניא-רעטעברַא רעד ןעמוקעגפיוא

 ךוא ןצעזעג"סגנורעדנַאװניײא יד ןריפנייא ןפלָאהעגטימ ,עקירעמַא ןיא לעיצעּפס

 ךיפ רעדָא "ןוייא/ ןופ רע זיא יצ ,סנייאצלַא --- גנַאהרָאפ ַא ןגיוצעג םורַא ױזַא

 "קירוצ יד ןופ רקיע רעד ,רעדנעל ערעדנַא ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ --- ?דלָאג,

 ןליפ ,"רעדנעל עיירפ, יד ןיא .רעקלעפ-לַאינָאלָאק עטכענקרַאפ ןוא ענענַאטשעג

 לייט ןוא עיזאושזרוב רעד טימ ןדנוברַאפ גנע ןטכיש-רעטעברַא עקידנטיײידַאב ךיז

 טריפ סָאװ ,םזילַאירעּפמיא ןטימ ןָא טציא ןיילַא שיטקַאפ ןריפ ,רעריפ-רעטעברַא

 ...טנורגּפָא םוצ טלעו יד

 -ירעמַא םעד ןשיווצ טינ ,*ףמַאקנסַאלק, רעד ּפָא טציא ךיז טליּפש ױזַא ןוא

 ןענייז בַאטשסַאמ-טלעוו ןיא) -- גינעק-ץנַאניפ רענַאקירעמַא ןוא רעטעברַא רענַאק

 טינ טנעס ןייק טסואוועג ןיוש סע טָאה טַאטשלעדע יו ,סקיירטס עלַאקָאל יד

 .ילוק ןשיטַאיזַא םעד ןוא ללכב רעגריב רענַאקירעמַא םעד ןשיווצ רָאנ -- (! טרעוו

 ןענייז ,םָארטש ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא יד ייב

 -טסעפ ןוא שפנה ןובשח ןכעלרע ןַא טכַאמעג ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 רעמ טינ ךיז ייז ןסַאּפ ,ןליפעג ןוא ןצנעדנעט עקיטנייה ערעייז טימ זַא ,טלעטשעג

 ,ערעדנַא .טַאטשלעדע דוד ןוא ןינוקַאב ליאַאכימ ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןיא ןיירַא

 עקיטציא ערעייז וי ןסַאּפוצ םיא ןוא םזיכרַאנַא םעד ןרימרָאפער ןליוו ,טרעקעגמוא

 ,וויאַאנ ןוא טרעטלערַאפ ןיוש םזיכרַאנַא ס'טַאטשלעדע דוד זיא ,ייז טיול ,ןליפעג

 יַאב ןוא דנַאלנכירג ןייק 'ןָאיװא רעּפי ?רענָאיצולָאװער, ַאזַא טמוק רעמָאט ןוא ---

 ָאט . . .ןטייקכעלמעװקַאב ערעדנַא ןוא טצוּפעג ךיש יד שוביש ַא רַאפ טרָאד טמוק

 .י:שנעצָארּפ טרעדנוה עלַא ףיוא טריזילַאער ןיוש זיא םזיכרַאנַא רעד זַא ,רע טביולג

 "עג ץרַאה ןייז ןופ טולב ןטימ ןוא רעגנוה ןטילעג טָאה טַאטשלעדע דוד תעב

 -עגסיוא; ךיז רערעדנַאװניײא ערעדנַא יד עקירעמַא ןיא ןבָאה ,רעדיל ענייז ןבירש

 -ירעמַא ןרָאװעג ןענייז רעדניק ערעייז ןוא ייז .?טעברַאעגפױרַא; ךיז ןוא "טנירג

 טרעדנעעג ךיז ייז ייב ןבָאה סע ...?טינ סָאװ רַאפ -- ןוא .ןטָאירטַאּפ רענַאק

 -רַאפ ייז ייב זיא ?טסיכרַאנַא; טרָאװ סָאד רעבָא .ןעיידיא ןוא ,ןליפעג ,ןצנעדנעטי

 ,עכלעזַא יו ןענכייצַאב ךיז ךָאנ יז ךיז טליוו ,ןרָאי-טנגוי עשיטנַאמָאר יד טימ ןדנוב

 ןטלָאװ -- .?טרעטלערַאפ, ןיוש זיא םזיכרַאנַא רעקילָאמַא רעד זַא ,קידנרעלקרעד

 -םיױרַאק ױזַא טַאהעג ךיוא ךיז סעקינשַאּפערָאה עשיטַאיזַא-חרזמ ןָאילימ טנזיוט ידי

 טלָאמעד רעבָא .טרעטלערַאפ ןעוועג ןיוש עקַאט *םזיכרַאנַא; טלָאװ ָאט ,"טעברַאעג

 -רַאפ טציא טלָאװ עמ ןוא "םזינומָאק;, ןרַאפ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ טרָאד טלָאװ)

 ...המחלמ-טלעוו רעטירד ַא רַאּפ ןבָאה ארומ טרָאּפשי

 : סע טסייה ,"האווצ,, דיל רעלוּפָאּפ סרעטכיד םעד ןיא
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 ןברַאפ עטיור יד טימ ןָאפ עיירפיד

 !ןַאמ סטעברַא ןופ טולב טימ טצירפשַאב

 טָאה טָא :ןבירטעגרעביא זיא סָאד זַא טניפעג רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד

 רע ביוא ! ןסָאלפעג טינ זיא טולב ןייק ןוא ,סקיירטס ליפ ױזַא טכַאמעגטימ ןיוש רע

 זעוועג ןענייז קירוצ רָאי 70-60 ַא טימ זַא ,ךיז רע טגָאז ,עטכישעג לסיבַא טסייוו

 רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןָא קיירטס ןייק ךרודַא טינ זיא טלָאמעד .ןטייצ ערעדנַא

 ןייז טנַאקַאב ךיוא זומ רענייא ַאזַא .תונברק ןלַאפעג ןענייז סע ןכלעוו ייב ,ײצילָאּפ

 עיירפ , יד ןיא ,טציא רעבָא ...רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ןופ עטכישעג רעד טימ

 טרעוו ףמַאק רעד רעבָא ,עײרָאק ןיא גָאט ןדעי טסילפ טולב סָאד ,תמא ? "תונידמ

 זיא רע ...'!טייהיירפ רענַאקירעמַא רעזדנוא ןקידיײיטרַאפ וצ טריפעג עקַאט טרָאד

 ןופ תמא םעד טעזרַאפ רע זַא ,"טייהיירפ , רענעגייא ןייז טימ ןָאטרַאפ רעייז ױזַא

 .עגַאל-טלעוו רעד

 עיזַא ןייק ןגיוצרַאפ טציא ךיז טָאה ףמַאק ןלַאיצָאס ןופ טקנוּפ-רעוװש רעד

 יסירעגטימ שילעז טנָאקעג טציא טלָאװ קינשַאּפערָאה רעשיטַאיזַא רעד רָאנ ןוא

 : דיל ס'טַאטשלעדע דוד ןופ ןרעוו

 ;ןעגנאהעג ,ןסָאשרעד ןרעוו רימ --

 -- ,טכער ןוא ןבעל סָאד זדנוא טביור ןעמ

 ןעגנַאלרַאפ תמא רימ לייוו רַאפרעד

 .טכענק עמערָא רַאפ טייהיירפ ןוא

 טכבַאמ .ערעדנַא סָאד ךָאנ טּפעלש סנייא ,"הריבע תררוג הריבע; :ןוא

 ,"טייהיירפ ,, יד ןקידיײטרַאפ וצ ידכ ,ןטסילַאטיּפַאק יד טימ תחא די ןיוש ָאי ןעמ

 ןעמ ןוא ןסקעלּפמָאק-ןעיידיא ערעייז עלַא ףיוא ךיוא ךיז ןיא ןעמ טמענ ןַאד
 םעד ןגעק ףמַאק םעד טריפעג טָאה רעטכיד רעד סָאװ רַאפ ןייטשרַאפ טינ ןיוש ןָאק

 יד וצ , דיל ןיא .תיתרשמ עכעלטסירק ןוא עשידיי ענייז ןגעק ןוא םלוע לש ונובר

 : רע טגָאז ,"רעגריב עקיטכרָאפסטָאג

 ?םלוע לש ונובר ןופ טשינ טנייה ןעמ טכַאמ סָאװ

 רעיש ַא ןָא רָאג םיא טצַאש ןעמ ןוא טצעש ןעמ

 ,םלוג רענעמייל ַא יו רע טציז ךָאד ןוא

 ! ריר ןייק טינ וליפא ךיז טיג ןוא

 -רַאפ ייז ןוא ,עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןגָאז ,ךַאז עטוג ַא זיא עיגילער יד ,ָאברדא

 ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע .ךעל'הרות ןוא ךעל'הזוזמ-רוטַאינימ טימ ןטַאדלָאס יד ןגרָאז

 ? סָאװ טינ רעמ ,סעיגילער יד ןקידייטרַאפ סָאװ ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןעטסילַאיצָאס

 דוד ןענייז עקַאט ייז רַאפ !חסונ-השמ ןטיול אקווד רָאנ ,חסונ-עושי ןטיול טשינ

 ,טרעטלערַאפ ךעבענ ןיוש רעדיל ס'טַאטשלעדע

 { טמוק .עיגילער טימ תחא-די ךָאנ ןוא ,ןטסילַאטיּפַאק טימ תחא די ךָאנ ןוא

 ,םזילַאנָאיצַאנ טימ תחא-די
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 ןגנע ןיא םזילַאנָאיצַאנ רעד ןדיי יד ייב טייטש רעקלעפ ערעדנַא ייב יו רעמ
 דוד ,לַאװק ןקיבלעז םענופ ןעמַאטש עדייב לייוו ,עיגילער רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 ,ןפײרגַאב טנָאקעג טינ ךיוא טלָאװ ,עיגילער יד טפמעקַאב טָאה סָאװ ,טַאטשלעדע
 -נוזַאב טלימעג ךיז רע טָאה רעכיז ,םזילַאנָאיצַאנ טימ םזיכרַאנַא ךיז טמַארג סע יוװ
 יו ןטילעג רעמ ןבָאה עכלעוו ,סעקינשַאּפערָאה עשידיי יד טימ שירַאדילָאס סרעד
 -ַאטעלָארּפ עלַא טימ ףמַאק ןמַאזניימעג םוצ ןפורעג ייז טָאה רע רעבָא ,ערעדנַא יד
 עשידיי, ,"עיצַאנ עשידיי, יו ןקורדסיוא טשינ ךיז ןעניפעג ןטפירש ענייז ןיא .רעיר

 רע טניימ ,"קלָאפ,; ןגעו טדער רע ןעוו .,ללכב "טייקשידייא רֶעדָא ?רוטלוק

 -סור ,ונייהד ,דנַאל-ןריובעג ןייז םיא רַאפ טײטַאב *?טַאמייה,, ןוא *ןסַאמ-סקלָאפ,

 -ןסַאמ, םעד רע טרילומרָאפ ,עכייר יד ןופ םזיטָאירטַאּפ םוצ ץַאזנגעק ןיא .דנַאל

 ױזַא ,דנַאל םענעגייא םענופ עיזַאושזרוב רעד ןגעק ףמַאק סלַא ?םזיטָאירטַאּפ

 : ?םזיטָאירטַאּפ רעזדנוא ,, דיל ןייז ןיא סע טסייה

 דנַאלרעטָאפ ןדעי ןיא ןעוו ןוא

 --- ןענָארט ןוא ןענַאריט ןלַאפ

 ,טנַאו ערעטסניפ יד ךיוא טלַאפ ןַאד

 ןענָאיצַאנ עלַא טציא טלייטעצ סָאװ

 ,טנַאה יד ןבעג ךיז ןלעוו ןשטנעמ עלַא

 ,רעדירב עדנביל ,עטוג יו
 דנַאל ןייז ןוא ךַארּפש ןייז ןיא ןעגניז טעוו רעדעי ןוא

 .רעדיל-סטייהיירפ עקילייה יד

 ירעוו ענױזַא סָאװ םינימה לכמ ןלַאקידַאר עכלעזַא טציא ,רימ ןסייוו ,ןַארַאפ

 ןוא ןטייצ .ןטיבעג ךיז ןבָאה ןטייצ יו טָא . ..טרעטלערַאפ ייז וצ ןעגנילק רעט

 -עגפיוא ןעייר ערעזדנוא ןיא ןענייז ,ןברוח ןשידיי ןסיורג ןכָאנ םירָאװ .ןשטנעמ

 ןוא ןטסיא'הכולמ ןטסינויצ ענעקַאבעג-שירפ ,ןטסילַאנָאיצַאנ ,ןטסישידיי ןטערט

 ."ונתרחב התא; ןופ עיידיא רעד ייב ךיז ןטלַאה סָאװ ,ןטסיסַאר עשידיי וליפא

 זַא ,ןעמענַאב ןעמ ףרַאד עטַאד-קנעדנָא ןַא ס'טַאטשלעדע טרעייפ ןעמ זַא רעבָא

 ױזַא -- טרָאװ ןייז ןוא קיטכיר ױזַא טקנוּפ טנייה ןענייז ןעיידיא ס'טַאטשלעדע

 זיא רע .ןטיבעג טינ ךיז טָאה תמא ס'טַאטשלעדע דוד ,ןיינ ,לָאמַא יו ,לעוטקַא

 -- ןבעלפיוא לָאמַא ךָאנ טעו תמא רעד .,"טרעטלערַאפ,, טינ ןוא "וויאַאנ, טינ

 ,טפַארק רעיינ טימ --- ! ןבעלפיוא זומ



 (ןָאדנָאל) גרעבנײטש ןרהא .רר

 תומימת עקילייה

 גרעבניימש ןרהא .רד

 רעטרעוו-לפילש ענייז 1
 סָאד קפס םוש ילב "קילייה, זיא ןגָאז ןוא ןעגניז ס'טַאטשלעדע דוד ןיא

 וצ טירטוצ ַא ףכית טנפע סָאװ ,טרָאװ ןימ ַאזַא .ה .ד ,טרָאװ-לסילש עטסקיטכיוו

 "קילייה; טימ .המזינ רעטרעדורעצ רעגנוי ןייז ןופ ךעלעקניוו עטסנגרָאברַאפ יד

 םצע-םש םעד -- טרָאװ רעדנַא ןייא זיולב ןכיילגרַאפ טרּפ םעד טָא ןיא ןעמ ןָאק

 סע זַא ױזַא .ףיונעצ םיא ייב רעטרעוו-לסילש עדייב ךיז ןסיג ןטלעז טינ ."רערט;

 ןופ תורוש 64 לכה:-ךס יד ןיא ."ןרערט עקיליײיה, ,ןיילַא ךיז ןופ יו ,ןופרעד ןרעוז

 טרָאװ סָאד .ב .צ רימ ןעניפעג "עמיטש רעטעברַא רעיירפ רעד וצ ףורוצ; ןייז

 -ַאכָאנ סעפָארטס יירד ןיא תורוש יירד תעב ,לָאמ טכַא יו רעקינייוו טינ "קילייה;

 : "ןרערט ,, טימ סיוא ךיז ןזָאל דנַאג

 | ץמיטש רצטצברַא ףיירפ;

 לשווש-סנבצל רטקילייה ןייד ףיוא

 ןרערט ןוא רצדיל טימ ריד טסירנַאב

 { לטרַאקסַאּפ טניײרֿפ רעטלַא ןייד

 ןליפשג עפיט סנצרַאה םנד רַאפ

 ,דַארּפש רצודנוא םצרָא וצ זיא

 ,ןרטרט צלרצודנוא ןצנייז רפבייר

 ! ךס ַא ןגָאז ןצמ ןָאק יז טימ

 ,ןרערט-רצטעברַא טקיליײה טימ ןוא

 ,ךס ַא רעייז טציא ןלַאפ סָאוו

 ; ןָאפ רצטיור ןייד ףיוא ףיוא ךיא ביירש

 ."דַאז עקילייה יד רַאּפ ףמעק
 .(96---54 .וז ,1909 ,זָאדנָאל ,"ןטפירש , טיול גיילסיוא)
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 עקילייה, יד ןוא "ךַאז רעקילייה, רעד ,לעווש-סנבעל "רעקילייה רעד, ץוחַא

 ןפלעה --- טכילפ, יד "קילייה , דיל ןקיזָאד םעד ןיא ןענייז ,*ןרערט-רעטעברַא

 סטייהיירפ רעד; ,"לַאנגיס-סגנוטער ַא סלַא ןָאפ עטיור, יד ,"רעדירב יד ןעיירפַאב

 סָאד תעב ."טכערנשטנעמ רַאפ רעפמעק יד ןופ ןדנואוו יד, ןוא "גערב רעקיליײיה

 םעד .! ןָא גנַאפ טעברַא עקילייה ןייד , : ףורסיוא םעניא סיוא טגנילק דיל עצנַאג

 רעד ןיא :רעדיל ערעדנַא ייווצ ןיא רימ ןעמענרַאפ דרָאקַא-סולש ןקיבלעז

 יק ןופ ןעקניידנָא םוצ; דיל םעניא ןוא "זיוה-טנעמענעט ַא ייב , החכות רעשיריל

 : תורוש יד טָא טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,ּפָאללַאג

 ןעניורק טינ רבק ןייז טצוװ טנַץמונָאמ ןייק;

 ןַאעקָא ןופ ןנערב עדייב ףיוא ךָאד
 ןעניײװַאב ןרצרט עקילייח טימ םיא טטוו

 "! ןַאמ-סטשברַא רעשיריי רעד ,ףַאלקש רָשֹד
 .(128 ןוא 99 .זז ,ןטפירש)

 רעדיל יירד יד טָא יװ רעמ טינ ןטלַאהטנַא ?ןטפירש? ס'טַאטשלעדע דוד ןעוו

 -רַאפ וצ טניולעג ךיז סע טלָאװ ,לסילש-"ןרערט-עקילייה, םעניא טריפעגכרוד

 "יזָאּפמָאק ענייז ןופ לכה-ךס םעד ןיא ןטיײדַאב רענעט עקיזָאד יד סָאװ ,ןטכַארט

 -רעד סָאד ,"ףורוצ; ןייז ןיא "ןרערט ןוא רעדיל טימ, ןסירגַאב סָאד ןיוש .סעיצ

 ,ךיוה-רעדיל רעד וצ ןרערט ןופ ןוא ןרערט ןופ הגרדמ רעד וצ רעדיל ןופ ןביוה

 "'רדסכ סָאד -- ענעגייא סָאד ןוא ; גנוניישרעד-ךַארּפש עכעלטנייוועג ןייק טינ זיא

 רעקידריווקרעמ ךָאנ !קילײה ! קיליײה !קילייה : ןפורסיוא ,ןפורוצ ,ןפור עקיד

 ערעדנַא יד וצ ענייא תורוש עטריטיצ יד ןיא טיצ סָאװ ,טפַארק עשיטענגַאמ יד זיא

 רעבָא ן'תמא רעד ןיא .ןרערט עכעלשטנעמ עלַאער ולוכ ןוא השודק עקיד'תוליצא

 רעשירַארעטיל ס'טַאטשלעדע ןופ ןעמונעגסױרַא תורוש עכעלטע עקיזָאד יד ןענייז

 "ןספירשפ יד ךרוד ןעמ טייג .ריפניירַא םשל זיולב ןוא לַאפוצ יּפ-לע טעמכ השורי

 -לעדע דוד יװ ,םמותשנ טושּפ ןעמ טרעוו ןַאד ,הרוש ךָאנ הרוש ןוא טייז ייב טייז

 ,שודק :לוק ןפיוא ןפורוצסיוא ,עזָארּפ ןיא ןוא ןזרעפ ןיא ,דימ טינ טרעוו טַאטש

 ןרערט עקידוז ,עסייה רדסכ ייברעד םיא ייב ךיז ןסיג סע יװ ןוא !שודק ,שודק

 .ןגיוא יד ןופ

 ןיימ-םצע רעד םיא טיול זיא סָאװ ,לכ"םדוק ןכַאמ רָאלק ךיז ןוואורּפ ןעמ זומ

 רעקידנציילפרַאפ ץלַא ןייז ןופ לַאװק רעד טסילפ סע ןענַאװ ןופ ןוא ?קילייה, ןופ

 ןפיוא טינ ןיטולחל םינינע עדייב ןענייז גָאט ןקיטנייה םייב .טייקרעטיב רעקיצלַאז

 ססַאּפ ןענייוו ןוא ערָאפַאטעמ עקידעכָאװ ַא ןרָאװעג זיא ?טייקילייה ,/ : םויה-רדס

 יא :ןכַאז עדייב ןטַאטשלעדע ייב ןענרעל רימ ןענָאק רשפא .,סייוו רעוו ,זיא ,טינ

 סַאטש זיא סָאװ ךיוא עקַאט ןוא ,זיא השודק ע'תמא רָאנ ,עשירָאפַאטעמ-טינ סָאװ

 טימ ןגָאז וצ סע ידכ -- רעדָא ,טינ סָאװ ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ ןקירדסיוא ןיא

 וצ ןעוו ןוא (קוחשל) ןליּפש וצ ךיז טייצ ַא, זיא ןעוו --- תלהק ןופ רעטרעוו יד

 ."ןענייוו
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 טייקילייה : עירָאנעטַאק יד 2

 דוד ױזַא יו ןוא טְפָא יו ,ןעוו םעד ןופ זילַאנַא רעוויטקעיבָא רעיונעג ַא

 ןבָאה רימ זַא ,הנקסמ רעד וצ ןריפ זומ ?קילייה , טרָאװ סָאד טצונַאב טַאטשלעדע

 -ירעּפסקע רעד ןיא טנכיײצַאב טרעוװ סָאװ ,גנוניישרעד עשיּפיט יד זדנוא רַאפ ָאד

 ַא ,ףירגַאב ַא סעּפע .?עיצַארעװעסרעּפ, ןימרעט ןטימ עיגָאלָאכיסּפ רעלַאטנעמ

 ןקעטש ןגָאז-וצ-ױזַא טביילב ,"טרירעוװועסרעּפא, טרָאװ ַא רעדָא גנולעטשרָאפ

 קידנעטש ךיז טניפעג סעּפע עקיזָאד סָאד ביוא ,ןָאזרעּפ ַא ןופ ןבעל ןשיכיסּפ םעניא

 טיהנגעלעג רעקיסַאּפ רעטשרע רעד ייב טיירג ,ןייזטסואווַאב ןופ לעווש םייב

 ,הלילח ,זיא'ס ,קורדסיוא םוצ ןפָא ןעמוק ןוא ןעגנירּפשוצרעבירַא לעווש ןרעביא

 רעביא יוװ ןיײזטסואווַאב ןפיוא ףיױרַא ךיז טגניווצ סָאװ ,?עיידיא עסקיפ , ןייק טינ

 רעדָא ןליוו ןופ טפַארק יד ןָא טינ טריר *עיצַארעװעסרעּפ, ןעמָאנעפ רעד .טלַאװעג

 רעדָא ,ןיהַא ךיז טּפוטש סָאװ ,סָאד ןייזטסואווַאב ןופ זיירק-טכיל ןיא ןעמענוצניירַא

 רעטפָא ןַא רָאג ףוס-לכ-ףוס ָאד סע טרעוו .ןסיורד ןזָאל וצ סע -- טרעקרַאפ

 סע ןכלעוו ןגעוו ,דיחי רעד זַא ,ןייז וצ רעשמ טקיטכערַאב ןעמ זיא ,רעײגנײרַא

 םיא ייב ןַארַאפ זיא'ס זַא ,חרוא-סינכמ רעוויטקַא ןַא טרּפ םעד ןיא זיא ,ךיז טדער

 ןליפ ,ןטכַארט ןייז ןיא טלַאהניא ןשיכיסּפ ןסיוועג ַא ןבעג וצ היטנ ערעדנוזַאב ַא

 ףיוא ,םיטרּפ-יטרּפ עטסנעלק יד ןיא זיב ,לח זיא סָאד .ץַאלּפ-ןרע ןַא ןדייר ןוא

 ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,ןינע ןטריצילּפמָאק םעד ןוא טַאטשלעדע דוד ןשטנעמ םעד

 ,טייקילייה עירָאגעטַאק רעד טימ ןייזטסואווַאב ןייז ןיא

 -רָאפ ַא ,טרַאװ א ךיז-ױזַא סעּפע טינ -- ?עירָאגעטַאק, ַא זיא טייקילייה

 -יפ ןוא ןזעיגילער םענופ טנעמעלע-טנורג ַא טרעיינ ,ףירגַאב ַא רעדָא גנולעטש

 עקַאט ןוא --- סואימ ןוא ןייש ,ערו בוט ,רקש ןוא תמא .םענַאב-טלעוו ןשיּפָאזָאל

 ןטייקכעלגעמ עטסכעה יד ןענעכיײצַאב ,קידעכָאװ ןוא קילייה ,לוח ןוא שדוק ךיוא

 טָא ןופ רעטשרע רעד עגונב .הריחב רעשיטירק ,רעיירפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 ףיוא רקיע רעד ןזָאלרַאפ ָאד ךיז ןָאק ןעמ זַא ,ןָא טנייה טלעוו יד טמענ תוגוז יד

 -עפורעג ױזַא רעד ףיוא ,להקה:-תעד ןפיוא -- רעטייווצ רעד עגונב ;טפַאשנסיוװ

 ךייש זיא סָאװ ןוא .עדָאמ ףיוא --- רעטירד רעד עגונב ; גנוניימ רעכעלטנעפע רענ

 -געמ-טּפיוה יד ןשיוװצ עטסקיטכיוװ יד רשפא ןטַאטשלעדע רַאפ ןוא עטצעל יד
 קיליײה ןירעד זיא סָאװ ןעניפעגוצסורַא .ה .ד ,טלעוו יד ןץטּפשמ וצ יירפ ןטייקכעל

 רעקיטייצטנייה רעד ןיא ךיז ןעמ טָאה טימרעד -- ןופרעד ךוּפיה רעד סָאװ ןוא

 זיא סָאװ תמחמ ,ןריסערעטניא וצ טרעהעגפיוא ללכב טלעװ רעטכעלטלעוורַאפ

 השודק זיא ןוא ,"זעיגילער-טינ, תוחּפל רעדָא-"יטנַא; טינ ביוא ?ךעלטלעוו, סנױזַא

 ? יובעג-הנומא ןופ דוסי-םצע רעד טינ ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,רַאפרעד לוח ַא ןוא

 ןביילב ןינב רעצנַאג רעד געמ ןגעווטניימ ןופ ביוא ,דוסי רעד רימ גיוט סָאוװ ,טנייה

 טקעמעגסיוא טינ ךָאנ זיא אפוג טרָאװ סָאד ,תמא -- ?הברוח ַא קיביײיא ףיוא

 ךיז ןַאק ןעמ סָאװ רַאפרעד זיולב רעבָא זיא סָאד .רעכיב-רעטרעוו ערעזדנוא ןיא

 ,ןעניז ?םענעגָארטעגרעביא; ןַא ,ןשירָאפַאטעמ ַא ןיא ןצונַאב טימרעד םויה-דע ךָאנ

 -סיוא ױזַא ןצימע ייב זיא ןינע רעסיוועג ַא זַא ,ןטיידנָא ליוו ןעמ תעשב ונייהד
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 ,ןטייצ ערעטסניפ עטלַא יד ןיא ,לָאמַא ןענייז'ס ךרע ןַא יו רעייט ןוא ביל קימַאנ

 ,רעטעג-ןייטשלמרימ ערעייז לּפמעט ַא ןופ רעטסירּפ יד ייב ןעוועג ביל ןוא רעייט

 ןצופוצסיוא טוג ,טישכת ַא לטרעוו ַא ןרָאװעג זיא ?טייקילייה, טגָאזעג שרעדנַא

 .תובישח רעטשרמולכ טימ ןליפעג עלַאנַאב טימרעד

 גנושרָאפסױא עיונעג ַא .טַאטשלעדע דוד ןענַאטשרַאפ טינ סע טָאה ױזַא

 טירָאגעטַאק יד טצונַאב םיא ייב טרעוו סע ןכלעוו ףיוא ,חטש ןטיירב םעד ןופ

 טנעמעלע רעקיד'תופתושב רעד ,הושהידצ רעד זַא ,רָאלק טזייווַאב ,טייקילייה

 טָאה "קילייה, יו טריניפעד רעדָא ןבירשַאב םיא ייב טרעוו סָאװ ,םעד םעלַא ןיא

 רעלַאער ץנַאג טימ ,"םשה:שודיק, טימ תוכייש עטקעריד ַא קידנעטש טעמכ

 רעדייא עדרעוו ערעסערג ךעלכיילגרַאפמוא ןַא טָאה סָאװ ,ךַאז ַא רַאפ שפנ-תריסמ

 ןופ עיציניפעד ןייז קפס-ילב זיא סָאד .ןבעל עכעלשטנעמ עלעודיווידניא סָאד

 סָאװ ,רעטרעוו קיצכעז רעכעה ןופ המישר ַא טלעטשעגפיונעצ בָאה'כ .טייקילייה

 עריא ןוא השודק טימ ןפוא ןכעלריטַאנ ןפיוא ךַארּפש ןייז ןיא ףיונוצ ךיז ןרָאּפ

 -עד זיולב זיא ,ןענכיײצַאב רעטרעוו עקיזָאד יד סָאװ ,ץלַא ןוא ,תודלות עטקעריד

 לייוו ,טייקילייה טימ ןונגיס ס'טַאטשלעדע טיול ןרעוו וצ ןדנוברַאפ יואר רעביר

 יד, ,"קעווצ ןקיליײה, ןרַאפ טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ןטימ ןָאט וצ טָאה סע

 דנובפיונוצ רעטסעפ רעד ַא טָא ."טייהיירפ רעקילײה ,, רעד רַאפ ,"ןעיידיא עקילייה

 ןופ עמעט ערעדנוזַאב יד זיא םשה-שודיק ןקיד'שפנ-תריסמ ןוא השודק ןשיווצ

 "ןדלעה עשלַאפ ןוא עראוו, דיל םענופ טרפב ,רעדיל-טַאטשלעדע ייר רעצנַאג ַא

 יד ,בגא ,ךיז טכעלפרַאפ דיל-?*ןדלעה, םעניא .רעטסעווש ןייז וצ דיל םעד ןוא

 תמחמ ,טייקכעלברעטשמוא ןופ קנַאדעג ןשיזיפַאטעמ םעד טימ השודק עמעט

 .וז ,"ןטפירשג) "ןעיידיא עקילייה יד רַאפ רעפמעק רעראוו רעד טבעל קיבייא;,

 ,(19 ןוא 2

 קילב ןלענש ַא ןפרַאװ וצ ןייז גונעג טעוו גנוקרעמַאב רעקיזָאד רעד ךָאנ

 טעטיּפע ןטימ טנכייצעגסיוא טָאה טַאטשלעדע סָאװ ,רעטרעוו המישר רעד ףיוא

 ןייז ייברעד טלַאּפ סע סָאװ ףיוא ןעזרעד וצ ךיילג םישוריּפ םוש ןָא ידכ ,קילייה

 רעד זיא קיליײה ;?ןטונימ, ןוא ,"ןע'העש,, ,"טייצ , יד םיא רַאפ זיא קילייה .טכיל

 םוצ געוו סנשטנעמ םעד ןטכױלַאב סָאװ ,?לַארטש, רעד ,"רעייפ ,, רעד ,*םַאלפ,

 ,"עביל, יד ןוא "םיטש; יד ןוא "טכילפ; יד זיא קיליײה ;אובל-דיתעל ןקיטכיל
 ,"ןדנואוו, יד ןענייז רעקילייה ךָאנ ;רַאפרעד ףמַאק םוצ קידנרעטסײגַאב ןפור סָאװ

 יד ןגעוו ןדייר וצ טינ רָאג ןיוש ,טרעשַאב רעּפרעק םעד ייברעד ןענייז סָאװ

 --- ןסָאגרַאפ ףמַאק םעניא ןרעוו סָאװ ,"טולב עקילייה, סָאד ןוא "ןרערט עקיליײה,

 ."גירק-סטייהיירפ רעקילייה,, ַא ,ןײלַא ףמַאק רעד ,רע זיא המכו-המכ-תחא:לע

 יד .רעטייוו ליפ ךָאנ סיוא ךיז טײרּפש "השודק, ס'טַאטשעדע דוד רעבָא

 -רסומ ךיז ןשטנעמ םעד טנרעל סָאװ ,("הרות, : שדוק-ןושל ףיוא) "ערעל; םצע

 ןבָאה'ס יוז ,"ןָאפ רעקילייה , רעד רעטנוא "טכערנשטנעמ עקיליײה , רַאפ ןייז שפנ

 .רבד ַא זיא אפוג יז ,"ןעמענ עקילייה, ןופ רעגערט עקידרעירפ ןָאטעג סע

 : "שרעל עקיליײיה ,, ַא ,השודקבש
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 --- ,ןטייק עבעלרנעט ןָא טיורב ץלטקיטט א;
 ,טיורב ַאזַא לייו סָצ רצוו ! רעדורב
 ,ןטייברַאפ טרעל עקיליײה טרעזרנוא זומ רצד
 יז טיוט ןוא ןבצל ףיוא ןֿפמצק

 .(191---189 ,זז "טיורב צלצקיטש ַא , דיל סָאד)

 ןענייז סָאװ "הרות עקיליײה ,, יד יװ ןימ ןקיבלעז םעד ןופ ןפירגַאב גוס רעד

 -רַאפ ךייר זיא ,הרוסמ רעזעיגילער רעשידיי רעד ןופ טקעריד ןעמונעגרעבירַא

 טכיילגרַאפ טָא ,ןטפירש ס'טַאטשלעדע וצ המישר-"השודק, רעזדנוא ןיא ןטָארט

 *עיכרַאנַא רעקיליײיה, רַאפ ןברק ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,שודק ַא ןופ ץרַאה סָאד רע

 ףיוא טנייש טָא ;(שדוקה-יבתכ :שדוק-ןושל ףיוא) "ךוב קיליײה ןפָא; ןַא טימ

 ;?הניכש עקילייה סטייהיירפ רעד, טכיזעג םענייש-רעדנואוו סרעריטרַאמ רעדנַא ןַא

 -רַאפ טינ ארומ םוש ַא ןָא ,ערעדנַא סרעביא לָאמ ןייא טַאטשלעדע טדער טָא ןוא

 םוצ; גנודנעוו ןייז ןיא .ומצעבו ודובכב שדוקה-חור םעד ןגעוו ,ןרעוו וצ ןענַאטש

 : סיוא רע טפור "רעירַאטעלָארּפ ןשידיי

 ,טסיײג רעקיליײה רעד ךָאנ טבצל ספ רפשדורב ,ךָאד;

 ; ןֿפַאלש םצד ךיוא דלצה ַא רַאפ טכַאמ סָאוו

 טסיירפצ ןטייק יד ,סרצקרצק ירד םוא טפרַאוו סָאוװ

 ײ! ןפַאלקש טטרצטַאמרַאפ יד טײרֿפַאב ןוא

 ןטרעטַאמרַאפ םעד קידנעלדנַאװרַאפ סָאװ ,"טסייג; רענעגייא רעד זיא'ס

 יו ,"דלעה ןעראווא םעד ,םיא ןיא השעמ תעשב טרעוו ,דלעה ַא ןיא ,ףַאלקש ןפַאלש

 ,קנַאדעג רעד -- סָאד ."ןבעל ןקיביײא; ןַא ןופ דוסי רעד ,ןעזעג ןיוש סע ןבָאה רימ

 תראשה; סרעריטרַאמ םעד רַאפ טנורג רעטספיט רעד זיא ?"שדוקה-חור; רעד זַא

 -טייד ןצנַאגניא טרעוו טייקכעלברעטשמוא רעשירָאטסיה-טלעוו ןייז רַאפ ,"שפנה

 -מירַאב ןייז ןיא טגָאזעגנָא טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,*ףמַאק ןיא, דיל םעד ןיא ךעל

 : רבק םענעגייא ןייז רעביא ןעגניז םיא סע לָאז ןעמ "האווצ , רעט

 ,ןטייק לנרצוייא ןיא זדנוא טרימט;

 ; טסייר זדנוא תויח עקיטולב יו
 ,ןטיוט רָאנ רצּפרּצק רצזדנוא טצוו ריא

 ײ! טסייג ןקיליײח רעצזדנוא לָאמניײק רָאנ

 ַא ןיא רעדָא דיחי ַא ןיא -- "שדוקה-חורג רעד טמעטָאעג טָאה סע רָאנ ואוו

 רעזירַאּפ רעד ןיא ױזַא .טיוט םעד ןעוועג רבוג קיביײא ףיוא ןבעל טָאה -- םיבר

 עדנעילב ןוא עיינ רַאפ טסייג רעקילייה ןייד ,רעיירפ ןייד טבעל סע; :ענומָאק

 ,{204--203 טרפב ,122 ,121 ,109 ךיוא ןוא 102 ,14 ,8 .זז ?ןטפירש; עז) ?תורוד

 רימ --- טסייג רעקילייה רעד ,הרות עקיליײיה יד ,שפנה תראשה ,םשה-שודיק

 רעד וצ זיב עלַא ,רעטרעוװו עקיזָאד יד ךיז ןעמענ סע ןענַאװ ןופ יונעג ץנַאג ןסייוו

 ךיז ןעמ ןָאק) ןקיליײה טימ ןדָאלעגנָא ּפָארט ןטצעל םוצ זיב ןוא הדוקנ רעטצעל

 ,ןטייוו רימ .סָאטַאּפ ןקיד'תומימת ,ןקיליײה טימ עקַאט ,(? שרעדנַא ןקירדסיוא ןעד

 טימ טלדורּפשעגסױרַא ,לשמל ,טָאה'ס ןענַאװ ןופ רוקמ רעקיבלעז רעד זיא'ס זַא

 ,רעוועשטידרעב קחצי-יול ַא ןופ תובהלתה עשימרוטש יד רעירפ רָאי טרעדנוה ַא
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 רַאפ "לארשי יבהוא, ע'תמא עלַא ןופ יוװ ױזַא טקנוּפ ,"יול תשודק, ןופ רבחמ םעד

 וליפא שלַאפ ולוכ ןעוועג סע טלָאװ ןגעווטסעדנופ .םיא ךָאנ ןוא םיא טימ ,םיא

 ךיז טקעד *עביל עקיליײה ,, ענעגייא ס'טַאטשלעדע דוד זַא ,ןָאט וצ רעלק ַא זיולב

 -ייה רעד ןעועג זיא "קלָאפ קיליײה , ןייז .לארשי תבהא רעשידיײ-טלַא רעד טימ

 םכותב זיולב ןוא ללכב עטקירעדינרעד ןוא עטקירדרעטנוא עלַא ןופ טנוב רעקיל

 קידנעטש טעמכ טדער רע .?רעירַאטעלָארּפ עשידיי, יד ,"טכענק עשידיי, ןופ ךיוא

 רע ןעמעוו וצ "ןעמעלַא וצ , םוקמב ,םיא וצ זיא'ס ןוא ,םתס *רעטעברַא, םוצ

 : ץ'הנעט ןייא ןיא טלַאה

 ןעכַאז יד זיא סיורג יוװ ,קיליײה יו ,טינ סצגרַאפ,;

 גניז רעקיליײח ריא ! טספמצק ו ד עכלצוו רַאֿפ

 טכַאװש ףטנלצ צלַא רַאפ ןצגניירב טצוו

 ײ! קילג ןוא טייחיירפ עטפַאלקשרַאפ ץלַא רַאֿפ

 .(19 ךיוא ןוא 96 .ז "ןטפירש;)

 ןטַאטשלעדע רַאפ זיא סָאד ."עלַא; ףיוא רע טקירד ןטייווצ ַא ןוא לָאמ ןייא

 רעבָא ןענייז סָאװ ,םימעט ענעדיישרַאפ ייווצ בילוצ ךעלגעמ ןעוועג טינ שרעדנַא
 ,טייקילייה ןופ םענַאב ןייז ,"דוד תשודק, יד .דנַאנַאטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךות ןיא

 -טינ ןטייווצ ַא ןופ ,סייוו ןעמ יו ,שרוש ןשידיי ןופ ץוחַא טצָארּפשעגסױרַא טָאה
 טימ עיצידַארט רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ רקיע רעד ,לצרָאװ ןשידיי

 -סיוא יונעג רָאה ןפיוא ידכ .קיטסימ רעשיטסַאטנַאפ רעשיטעָאּפ רענעגייא ריא

 ןיא ןצעזרעביא בור'ס טרָאװ סָאד ןעמ זומ ,"טייקילייה, עירָאגעטַאק ןייז ןשטייטוצ
 -שידיסח רעזדנוא .(שטייד ןיא ךיוא וצרעד לָאמַא) שיסור ןיא ןוא שדוק-ןושל
 ןענייז ?טסָאטַאיװס, ס'װָאסַארקענ רעדָא ס'װָאטנַאמרעל ןוא "השודק, עשי'דגנתמ
 ןיא ,עפיט ןבָאה םינימ עדייב םגה ,עקיבלעז סָאד טשינ ,ךה-ונייה טשינ רעבָא
 ןגעוו .ב .צ טגָאז וָאטנָאמרעל ןעוו .תופתושב ליפ רעדיוו ,ףיט רעטספיט רעד

 טסעילערּפ ַאיַאטַאיװס ַאיַאנטַאיָאּפענ טעשיד יא, :"הליפת ןייז ןופ רעטרעוו יד

 ןירעד זיא ,(?ייז ןיא ןח רעקיליײה ַא ,רעכעלדנעטשרַאפמוא טמעטָא סע,) "ךינ'וו
 רעד רעכלעוו ןופ ,טייקמורפ רעכעלטסירק ןכב ,רעשיסור טכע ףיוא זמר ַא ןַארַאפ

 טייג טייקילייה .טקנעב רע רעכלעוו ךָאנ ןוא טדײשעגּפָא ןיוש זיא ןיילַא רעטכיד
 ס'טָאג תמחמ ,ןח ןיא השודק ,טייקנייש ןיא טייהרעטקרעמַאבמוא רעבירַא םיא ייב
 יד ןכב ןוא עטרעטעגרַאפ יד רעבירעד ,ענייש יד םיא רַאפ ןרָאװעג זיא טלעוו
 .קיליה ןייז טשרמולכ טייקנייש זומ ,ןייש זיא טייקילייה לייוו .רוטַאנ עקילייה

 רעד ןוא השודק רעלענָאיצידַארט רעשידיי ןשיווצ לדבה-טנורג רעד טגיל ןירעד
 סָאװ םעד ץוחַא ,קיליײה זיא רעטכיד ןשידיי רעזדנוא רַאפ ךיוא : *דוד תשודק,
 ןיא עשיטעטסע-ןייר סָאד ,ענייש עבטב סָאד .םשה-שודיק וצ תוכייש ַא טָאה
 רעשידיי ןופ רעטייוו טירש ַא ךָאנ קעװַא םיא טריפ סָאד ןוא .ןבעל ןכעלריטַאנ
 ."השודק;,

 רעשיסור רעד ןיא ךיוא רָאנ ,הרוסמ רעשידיי רעד ןיא רָאנ טינ טלצרָאװרַאפ

 םעד טינ טייקילייה ס'טַאטשלעדע ןעק ,עיצידַארט רעקיטסײג-רענָאיצולָאװער

 יװ) דנַאנַאוצ סנייא ןרעהעג סָאװ ,קלָאפ קילייה ןייז טינ ןוא אוה-ךירב-שודקה



 181 טציא זיב לָאמַא ןופ

 .?טָאג רעייא ךיא ןיב קיליײיה לייוו ,ןייז ריא טלָאז קילייה, ; ןבירשעג טייטש'ס

 יד טסייג ןשיטסיעטנַאּפ-שיטסימ ַא ןיא ןרעוו קילייײה רע טזָאל םעד טָאטשנא

 -עמַאמ יו טייל ןשטנעמ ןדיװטעי םענייאניא ריא טימ ןוא טלעוו עכעלריטאנ

 ןרעוו םורַא ױזַא ;ןעמערופסיוא טלָאװעג הליחתכלמ טשרמולכ םיא טָאה רוטַאנ

 יד -- אובל דיתעל ןוא ,"הנבל, יד ןוא "ןרעטש, ןוא "ןעמולב , קילייה םיא ייב

 :"טייהשטנעמ ,, ערָאג

 ןווו טכעלשטנעמ סעדצי ןייז טצוו טצטטצענ}

 יז יװ קילייח ,טייהטטנפמ טץצנַאג יד ייו

 -- ןופלרצ סצלַא טצוו שביל ןוא טייהיירפ

 .(96 .ז ,"ןטֿפירט,) "! ץיכרַאנַא זיא סָאד

 ןיא סיוא רע טפור קיטנַאמָאר רעשיטסַאטנַאפ רעד ןופ ליטס ןקיבלעז םעניא

 -כַאנ; : םעטָא סָאד סע טּפַאכרַאפ טרָאװ ןדעי ייב זַא ױזַא ,תובהלתה רעטקיצטנַא

 ןסיג ןייש ןוא קיליײה ...7*!רוטַאנ ענייש ,עקילייה ,ןעמולב ,ןיישנענוז ,לַאגיט

 .ןח ןוא קילײה ן'וװָאטנָאמרעל ייב יוו ,ףיונוצ ױזַא טקנוּפ ָאד ךיז

 םעד ףיוא טקוקעג טינ .הרוש עטשרעטנוא יד טינ טרָאפ רעבָא זיא סָאד

 -לעדע דוד ייב "שדוקל שדוק ןיב/, ןכַאמ זומ ןעמ סָאװ ,דיישרעטנוא ןלעיּפיצנירּפ

 ,ןייז ןוא םיא ייב ליפעג-השודק ןכעלשידיײ-לענָאיצידַארט םעד ןשיווצ --- ןטַאטש

 -טייקילייה ןכעלטסירקמוא ןצנַאגניא-טינ בלַאה ,ןשיטסיאעטנַאפ-בלַאה ,לידבהל

 ,קיטנַאמָאר רערענַאיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ טנ'שרי'עג טָאה רע סָאװ ,שוח

 טרָאפ ייברעד טָאה ךות ןייז ןופ ךות םעניא זַא ,ןעזרַאפ טינ ןפוא םושב ןעמ רָאט

 דיישרעטנוא םעד טלוב סרעדנוזַאב טכַאמ סָאװ סָאד .דיי עלעטניּפ סָאד טילגעג

 -ָארּפמָאקמוא ריא זיא ןטייקילייה ערעדנַא םינימה-לכ ןוא השודק רעשידיי ןשיוצ

 :רעטקַארַאכ רעשילכ ךרוד ןוא ךרוד קיטייצנייא ןוא רעשיטסירָאגיר ךעלסימ

 ןכ-יּפ-לע-ףא ; קילײה םַאנסיוא םוש ַא ןָא עלַא ןדיי ןענייז ערעל רעשידיי רעד טיול

 גנערטש ױזַא לוח ןוא שדוק ןשיװצ לדבה םעד ןריפוצכרוד רענייא רעדיווטעי טָאה

 זיולב ןעגנַאלרַאפ טנָאקעג סע ןעמ טלָאװ םלועה:-תומוא יד ייב יו ,ףרַאש ױזַא ןוא

 ןייז ןוא קילייה ןשיוצ ץַאזנגעק םעד יבגל ."סומיסקַאמ סקעפיטנָאּפ, ַא ןופ

 רעקינייוו טינ ןייז וצ ןעמ טָאה ףיירט ןוא רשכ ,אמט ןוא רוהט ןשיווצ ,ךוּפיה

 ,רוא ןוא ךשוח ןשיוװצ ןביילקסיוא ןגעוו ןעגנַאגעג טלָאװ סע ןעוו יו טיהעגּפָא

 -סימָארּפָאקמוא-שיטסירָאגיר ױזַא ,גנערטש ױזַא .שינרעטסניפ ןוא טכיל ןשיווצ

 טימ עירָאגעטַאק-השודק רענעגייא ןייז ןופ הטילש רעד רעטנוא ןעוועג זיא ךעל

 ןיא .טַאטשלעדע דוד ,ןקיד'תונוצח םעד ןוא ןשידיי םעד ,ןעלצרָאװ עדייב עריא

 ."ץומש, --- ךשוח ןוא קיליײה םיא רַאפ ןרָאװעג אפוג "טכיל, זיא טימרעד םכסה

 -ידלושמוא רעד ןופ טייקנייש רעד טימ שדוקה-חור םעד ןשימוצפיונוצ ןויסנ רעד

 הזה:םלוע םעד ןוא ,טלעװ רעקידניז רעקיטציא רעזדנוא ןיא ןיוש רוטַאנ רעק

 .דמערפ טולָאסבַא ןבילבעג םיא זיא ,האמוט ןופ ןרעיוט קיצרעפ ןוא ןיינ ענייז טימ

 םיעדוי-ילב םגה -- רעבירעד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז רעד םיא ןיא ןעוועג זיא'ס

 טָאה סָאװ ,(45 .ז ,"ןטפירש,) "ןטעפָארּפ עטלַא, יד ןופ רעײגכָאנ רעיירט רעד --
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 -ןשטנעמ, עלַא ןלָאז יאוולה : "הליפת ערַאברעדנואוו, ענעגייא ןייז טריטקיד םיא

 קיצנייא ןייא ןרעוו טייהשטנעמ ערָאג יד לָאז יַאולה !קיליײה ןרעוו "רעדניק

 ,"קלָאפ קילײה;,

 אכבח קמע ןיא םיא טימ/ 3

 ןיא טמיושעג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,ןליפעג-השודק סעילַאװכ עכיוה יד טימ

 -נגײטשרעבירַא ייז דלַאב ,רעהפיוא ןַא ןָא טגָאיעג ךיז ןבָאה ,המשנ ס'טַאטשלעדע

 -פיוא ןשינעפיט עטספיט ןופ ,םיקמעממ ,ייז טימ קידנסיגפיונעצ ךיז דלַאב ,קיד

 -ירעד עקַאט .ןרערט עקיד'תומימת עסייה ןופ ,ןייוועג ןופ סעילַאוװכ עקידנזיורב

 עטייווצ סָאד "רערט, טרָאװ םצע'ס ךַארּפש רעלעודיווידניא ןייז ןיא זיא רעב

 ןיא זַא ,סייו ןעמ .ןצרַאה ןייז ןופ ךעלרעמעק עטסקינייװעניא יד וצ עלעסילש

 -ןרערט ַא? ןעוועג רע זיא ,אפוג ךיז רַאפ ,ןייזטסואווַאב ןשיריל םענעגייא ןייז

 ןטלָאװ רימ רעבָא ,(122 ןוא 16 .זז ,"ןטפירש,) "רעטכיד-ןרערט רעד; ,?טעָאּפ

 טינ זדנוא סע טלָאװ ןײלַא רע ןעוו וליפא ,ןריזירעטקַארַאכ ןזָאל םיא טזומעג

 -- ןגיוא ענייז טימ טלעוװו רעד ףיוא קוק ַא ןעמ טגנַאלרעד םיוק .טגָאזעגרעטנוא

 | ? ןעמ טעזרעד סָאװ
 .וצקנורטרַאפ ןרצלרט ןיא טרליו טלצוו יד יו ,טסלו וד;

 ,טסַאהרַאפ זיא טסייג-סטייהיירפ רצד יוו
 ופקנווצג ּפָאק ןייד וטסייטש טנלצ ןיא

 ײטסַאג רענצטעבצג טינ ַא יו

 עקיזָאד יד ןייא טסילש סָאװ ,*טנלע/, דיל ןטימ לטייז סָאד רעביא ריא טרעק

 טייז רעדנַא רעד ףיוא דיל םעניא קילב רעייא טלַאפ ,רעטייוו טנעייל ןוא ,עפָארטס

 -נייא זיא טלעוו יד, ...ןרערט עניימ טינ ךימ ןקערש סע, : הרוש יד ףיוא ףכית

 סנייא ץלַא .ןגיוא סרעטכיד םעד ןופ ךיוא ןעניר ןזומ ייז ןוא ןרערט ןיא טקנוטעג

 ,סױרַא ייז ןפור סָאװ ,םירוסי יד ןוא ייז לבקמ רע זיא יצ רעדָא ,םיא ןקערש ייז יצ

 ןופ ןסיוו טשינרָאג ייברעד ליוו רעטכיד-ןרערט רעד ,ןייז טינ לָאז'ס יו .הבהאב

 : טגָאזרַאפ-ןיוש רע טָאה רעטסעווש ןייז וליפא .ןיײלַא ךיז וצ תונמחר

 רצווש זיא סע ,סייוו ךיא ! רצטסטווש טביל;

 .ןרצוורַאפ ןצנייוו וצ ץרַאה רלודנוא

 רצרט ןייד זיא ןיילק יוװ ,ןײלַא טז דָאד

 ײ! ןרצרט עכצלשטנפצמ ןופ םי ןנצג

 .(3ד1 ןוא 142 ,141 .זז ,"ןטּפירש;)

 ןוא ןגָאלק ּפָא טכליה ,רעק ַא טינ ךיז טוט ןעמ ןיהואוו ,סָאװ זיא רקיע רעד

 שטנעמ ַא זַא ױזַא ,ןרערט עטקיטשרַאפ טימ לָאמַא ןוא לוק ןפיוא לָאמַא ,רעמָאיעג

 ,טינ .ןרעמָאיוצטימ טינ ןוא ןטלַאהוצנייא ךיז חוכב טינ טושּפ זיא ץרַאה ַא טימ

 טגאנ סָאװ ,הרצ רעקיצנייא רעד בילוצ רָאנ ,תורצ ענעגייא יד בילוצ ,הלילחו סח

 עקידנדייל ענלצוייא ןופ ןרערט ןכייט עלַא טזָאל ןוא טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד

 וצ .עטכישעג טלעוו רעד ןֹופ ןַאעקָא-ןרערט םעד ןיא ןסילפפיונעצ ךיז ןשטנעמ

 -עטסניפ, ַא ,אכבה קמע ןייא זיא טלעוו עטפַאלקשרַאפ יד :טרָאװ ןייא טימ ןגָאז



 13 | טציא זיב לָאמַא ןופ

 רָאג ךיז ןפור סָאװ ,רעדיל ייווצ ענייז ןופ םענייא ןיא .(174 .ז) "לָאט-רעמָאי רער

 ,הריצי עצנַאג יד ,יז טעז רע ױזַא יוװ ,סירַא רעטכיד רעד טיג ,"ןרערט; טושּפ

 : ןטנוא זיב ןביוא ןופ

 ,ןטסַאק םענרעועלג ַא עז ךיא;
 ; ןרעטש יד זיב דרפ רצד ןופ טכיירג סָאוװ

 ןרצרט עקיטולב טרָאד ןציז סצ

 ײןטסַאהרַאפ םצד קלָאפ ןעמצרָא םפד ןופ

 עקיזָאד יד ןרעטשעצ טעװ םרוטש-טלעוו ַא ןעוו ,לובמ םעיינ ַא ךָאנ טשרע

 -סעפ יד ןציילפרַאפ טצוו "ןרערט ןופ םי רעד, ןוא "הבית; ענרעזעלג עשיטנַאגיג

 ןוא ןקיטולב וצ ןרעהפיוא טלעוו יד טעװ ,רעסַאה-סקלָאפ עטסיוו יד ןופ ןעגנוט

 -- ןעמוק וצרעד רעבָא טעוו סע זיב .ןענייוו וצ

 ן,והָפו רימת ? ןבפל סָאד טסייה;

 ריד םורַא ןקלפוו סצ יו

 ןסילפ ס} ןוא ןטמולב שננוי

 ײ*? רופיש ַא ןחָא ןרשרט צסייח

 .(159 ןוא 181 ,44 .וז ,"ןטפירש;)

 -סנעבעל, ןייז ןופ ןעװעטַארסױרַא ךיז רעטכיד רעד טלָאװעג טלָאװ ךעליירג

 רוטַאנ רעד ןופ טייקנייש רעד טימ ןייטש טלָאװעג טלָאװ רע ; (129 .ז) ?לָאטרעמָאי

 ןקוק וצ טינ ידכ ,ריא ןוא ךיז ןשיווצ הציחמ "רענרעזעלג; רעד ןָא ,םינּפ-לא-םינּפ

 רע .קילב םעד ןעלּפענרַאפ סָאװ ,ןרערט ןופ לרעּפיזָאלג ךרוד רדסכ ןבעל ןפיוא
 טלָאװ קלָאפ ןדנדייל םעד ...ןרערט ןוא ןצפיז עניימ סַאה ךיא , : שוריפב טגָאז

 לע; ןופ ןָאט ןטכע םעניא רעבָא *! קילג ןוא טייהיירפ ןופ ןעגנוזעג ןרעג טציא ךיא

 ןסעזעג רימ ןענייז ןטרָאד ,לבב ןופ ןכייט יד ייב,,) "וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ

 ןופ "רישנ ךיא, םעד ךיוא ןעגניזכָאנ קידנליווטינ רע זומ (?טנייוועג ןבָאה ןוא

 : 127 ,םילהת
 ,ןפנניו טפנוקוצ רצד ןוֿפ ךיא ןַאק יוו רַאנ;

 | דרצווש ריא טימ טייטש טרַאוװנגשק יד ןציו

 ,ושננילק ןטייק ,ןסילפ ןרצרט

 ,(137--131 ,ז) "דרש יד טולב טימ זיא טקטלפַאב

 ןיפ ןסילפ ןרערט יד ןוא ,אכבה קמע םעניא עטזיילרעדסיוא טינ רימ ןביילב

 ליזעָאּפ ס'טַאטשלעדע ןופ רעבירַא ןסילפ ןוא עפָארטס וצ עפָארטס ןופ ,דיל וצ דיל

 ןיולב-עיצַארטסוליא םשל ."רעדליב ןוא ןעגנולייצרע, עשיאַאזָארּפ ענייז ןיא

 ףיוא "ןרערט , ,ןגעקטנַא זדנוא ןצילב "ןטפירש; ענייז ןיא :ןרעפיצ הרוש ןייא

 ,178 ,176 ,175 ,174 ,171 ,169 ,168 ,167 ,165 ,164 ,163 ,161 ,160 ,159 טייז

 רעד ןיא .ףוס םוצ זיב ךוב בױהנָא ןופ ,רעטייוו ױזַא ןוא ,רעטייוו יוזַא ןוא 1

 : ףכית רימ ןענעייל 1 טייז ףיוא "רעזעל יד וצ,, גנודנעוו

 ,ןרפה ריא טנעק טבידפנ ןיימ טזצל ריאופיו;

 ןטונ ןרצהנייא רָאנ דיז טציו ריא ןפוו

 ,ןרערט צכצלשטנפמ ןופ ךייט ַא טרָאד טשיור סצ יוו

 ."טילב סרפטביד םפד טימ טשימוצ
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 ,(232 .ז) "האווצ, רעטמירַאב רעד ןיא לָאמַא רעדיוו ,דיל-סולש םעניא ןוא
 "רעטכיד-ןרערט, ַא ןביילב וצ ןוצר ןטסעפ ןייז טַאטשלעדע דוד טרימַאלקָארּפ

 : קיבײא ףיוא
 ןרצה ךיא לצוו רבק ןיימ ןיא ךיוא;
 ; דיל-םרוטש ןיימ ,דיל סעײרֿפ ןיימ
 ןרערט ןסיגרַאפ ךיא לצוו טרָאד דיוא
 ײ! ךיי ןוא טסירק ןטּפַאלקשרַאפ םַצד רַאפ

 שרעדנַא ,רעדָא "תורודל היכב, ַא תמאב ,טדערעג ןושל-ארמג ףיוא זיא'ס

 ךיוא ,ןטכַארטרַאפ לסיב ַא ךיז זומ רוד רעזדנוא ךיוא סָאװ ןגעוו סעּפע ,טגָאזעג

 ,טַאטשלעדע דוד ןשטנעמ םוצ ןה גנואיצַאב עטערקנָאק עלַאער ַא ךָאנ ןבָאה רימ

 .םיא ןיא רעטכיד םעד וצ ןה

 -יוא רעד רַאפ קילב םעד טנפעעג זדנוא טָאה "קילייה,, טרָאװ-לסילש ןייז

 קנַאד ַא ןוא םענַאב-טלעוו ןייז ןיא עירָאגעטַאק רעקידלצרָאװ-לּפָאט ,רעטשרעב
 -הליחד, סָאד ,ףירגַאב-טלעוו ַאזַא ןופ דוסי ןלענָאיצָאמע םעד רַאפ ךיוא ,םעד

 -סטייהיירפ ןרַאפ ףמַאק םוצ ןגױצַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ליפעג-"אמיחרו

 רעזדנוא ןטיטרַאפ וצ רעמ ךָאנ לגוסמ זיא טרָאװ-לסילש עטייווצ סָאד ,לַאעדיא

 ,"השודק, יו שרעדנַא .תוהמ ןוויטקעיבוס ס'טַאטשלעדע דוד ןופ שינעדנעטשרַאפ
 ןטקַארטסבַא ןַא טינ ייר רעטשרע ןיא ךוב רעטרעוו ןייז ןיא "רערט, טנכיײצַאב

 ןייר ןירעד ןדײשוצּפָא ידכ ,טלעוו יד ץטּפשמ רַאפ םוירעטירק ַא טינ ,ףירגַאב
 ,ןטערקנָאק ץנַאג ַא לכ-תישאר ןוא -םדוק רָאנ ,טכעלש ןוא ןיירמוא ןופ טוג ןוא
 טַאטשלעדע דוד זַא ,ךעלמענ טקַאפ םעד -- טקַאפ ןכעלטנייוועג טינ סיואכרוד םגה

 ןבעל ןשטנעמ ױזַא יו ףיורעד ןוא טלעוו רעד ףיוא ןקוק וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה

 ןט'רעצ'רַאפ ַא ,ןטמעלקרַאפ ַא טימ טסייה סָאד ,ןגיוא עטצענַאב טימ טלעוו רעד ןיא
 -וטייוו ןוא ףיט ױזַא תונמחר ןופ ליפעג ַא טימ --- רעדיוו טסייה סָאד סָאװ ,ןצרַאה

 ןרעפרַאש ַא ןופ ןטילעג םינּפַא רע טָאה ןקידנדייל ןטימ קידנדיילטימ זַא ,קידנע

 סרעטכיד םעד ןיא .טַאהעג תונמחר טָאה רע ןעמעוו ףיוא רענעי רעדייא קָאטייװ
 ןעמָאנעּפ ןשיגָאלָאכיסּפ םעד טינ זדנוא רַאפ רימ ןבָאה טרָאװ-לסילש ןטייווצ

 ןגָאז ןענעק עכנַאמ סָאװ ,םָאטּפמיס ַא ןופ גנונכײצַאב יד רָאנ ,?עיצַארעװעסרעּפ ,
 יאולה :רעדיו ערעדנַא ןוא ,טייהקנַארק רעשינָארכ ַא ןופ ןמיס רעד זיא רע

 -פיוא עלַא רימ ןטלָאװ ,עימעדיּפע-טלעוו ַא ןרָאװעג "קנערק, עקיזָאד יד טלָאװ
 ,זיוה-לוד ַא ןיא ןציז ןרעה

 ,לַאמרָאנ טינ סיוועג זיא תונמחר ןופ חוכ רעוויסנעטניא קימַאנסיױא ַאזַא

 רדסכ דומע ןרַאפ טגעלפ סָאװ ,הליפת-לעב ַא ןגעוו ןגָאז םינצל ןגעלפ ןטייצרַאפ

 טלָאװ ץל רעקיטנייה ַא .רוטּפ ןוא --- "יכב-לעב ַא דיי ַא זיאס, .ןרערט ןסיגרַאפ

 ןטימ רעדָא *שירעטסיה, לטרעוו ןשיכירג ןטימ טצונַאב ןרעג לַאפ ַאזַא ןיא ךיז

 ריש; ןיא --- ךַארּפש עשיסַאלק ענעגייא רעזדנוא ."םיזנָאיציביהסקע; ןשיניײטַאל

 ,"הבהא הלוח, :קורדסיוא ןרַאברעדנואוו םעד רַאפרעד רעבָא טָאה -- ?םירישה

 -ידרעב קחצי-יול 'ר ,לשמל ,ןעוועג זיא "הלוח, ַאזַא ,טפַאשביל תמחמ הלוח ַא

 ןבָאה עדייב .רעטכיד-ןרערט רעזדנוא ןייז טזומעג טָאה "הלוח, ַאזַא ןוא רעוועשט
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 ןיא ,הוצמ עשידיי:טלַא ןַא ךיוא זיא סָאװ ,עשידניא:טלַא יד ןעוועג םייקמ ייברעד ייז

 וטסיב ,רערעדנַא רעד ,סָאד,) "יזַא םַאװט טַאט- :טקירדעגסיוא טירקסנַאס

 ןוא שיילפ ןגייא ןופ,) "םלעתת לא ךרשבמ, : שדוק-ןושל ףיוא רעדָא ,("ןיילַא

 -רוּפיכ-םוי ןיא -- ?ןטלַאהַאבסיוא טינ ךיד וטסלָאז ,ןרעדנַא םענופ .ה .ד ,טולב

 -ניה טַאטשלעדע דוד ָאד טביילב טרּפ ןייא ןיא רָאנ ,(7 ,58 ,היעשי ןופ לטיּפַאק

 טימ ןעיירפ טינ ךיז ןָאק רע רעבָא ,ןדייל סמענעי טימ טדייל רע : קילעטשרעט

 ךָאנ טָאה'ס ןוא אכבה קמע ןַא זיא טלעוו עקידניז רעזדנוא ןמז לכ .דיירפ סמענעי

 ,טייהיירפ ןופ ?הניכש רעקילייה, רעד רַאפ גנוזיילרעד ןופ העש יד ןגָאלשעג טינ

 ןעמ רעכלעוו טימ ,עיזוליא ןַא ,לבה ןלוכ טינ ביוא החמש עדעי ָאד זיא סָאװ זיא

 ! ? המילש הלואג יד בכעמ םורַא ױזַא זיא ןעמ רעכלעוו ךרוד ןוא ּפָא ןיילַא ךיז טרַאנ

 יבגל ךיוא סע רע זיא ,לוח ןוא שדוק ןופ םינינע ןיא ףוס םוצ זיב טסירָאגיר ַא

 רע טלעטש ,"סקַאװ רעקילייה, יוװ ךייוו עבטב זיא ץרַאה ןייז לייוו .ןכַאל ןוא ןענייוו

 זַא ,קיטכיר םינּפַא ןיוש זיא'ס .ןזייא יו טרַאה ןילּפיצסיד ַא רעטנוא טסייג ןייז

 ,םיאנק-ןטסינָאטנַאק יד ,"רעװעיַאלָאקינ , יד ןופ טמַאטשעג טָאה טַאטשלעדע דוד

 רעטכייל, ַא ףיוא ןליפא ןייז וצ רבוע טינ יבַא ,ןייז תיממ טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ

 עקילייה ליפיוו ,ןירעד טגיל סע תומימת עשיטסימ עפיט ַא רַאפ סָאװ ."הוצמ

 ! תונטשּפ

 ןיא ןבײלקוצּפָא רעווש טינ סע זיא ,"ןרערט עקיליײה, ס'טַאטשלעדע ץוחַא
 ןוא רעטרעוו-לסילש ,עקיטכיוו רעקינייװ םגה ,ייר עצנַאג ַא ךָאנ ךוברעטרעוו ןייז
 -ָאליפ רעלעיצעּפס ַא ןגעוו טינ ָאד רעבָא טייג'ס .דנוב ןצנַאג ַא ןופרעד ןכַאמ וצ

 ענלצנייא סָאד טינ טליּפש יצ ,םעד ןגעוו טינ וליפא ןוא גנושרָאפסיױא רעשיגָאל

 -לעב רעד לייוו ךַארּפש ס'טַאטשלעדע ןיא עלָאר עקיטכיוו ַאזַא רעבירעד טרָאװ
 שידיי וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רענייא ןייז זומ סע יוװ ,קורדסיוא ןיא םערָא זיא םירבד

 ךרוד ַא ראפ ָאד ןעייטש רימ זַא ,ליפעג ןוויטיאוטניא םעד ןָא .דמערפ רעד ןופ
 רעכלעוו יבגל ,טייקכעלנעזרעּפ רעטיובעגפיוא שינַאגרָא ,רעלעניגירָא ךרוד ןוא

 זיא ,ּפָארט-ייב ןרעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב רָאי ץנַאג ַא ןופ ןגַארפ עטסכעלטנייוועג יד

 "םערָא, לַאפ םעד טָא ןיא טניימ סע סָאװ וליפא ןייז וצ גישמ ךעלגעמ טינ סע

 טשינ בור'ס תורישע-ךַארּפש עקיטייצייננ ערעזדנוא זיא רשפא ."ךייר , סָאװ ןוא
 לָאצ רעטצענערגַאב ַא טימ ןרירעּפָא ןייז תעב ,טַאטסעטַא-םינצבק ןימ ַא יו רעמ
 לָאצ רעטצענערגַאב ַא ףיוא לָאמַארעדיװ דנַאנַאטימ טריניבמָאק רע סָאװ ,רעטרעוו
 -רעטרעוו ןייז ןיא דילג סעדיווטעי זַא ,ףיורעד גָאזנָא רעטסרָאלק רעד זיא ,םינפוא
 -תונמחר רעכעלשטנעמרעביא טימ טקיטעזעג דארג ןטסכעה םוצ זיב זיא טייק
 -כַארּפש ןיא זיולב וליפא טפנוקוצ יד טרעהעג סע ןעמעוו סייוו רעוו ןוא ,עיגרענע
 רעמערָא רעשיטסימ רעד רעדָא תורישע רעשיטעטסע רעד -- קורדסיוא ןכעל
 ? תומימת

 ןייוועג ןייז זיא ױזַא ,השודק ןייז יוװ טקנוּפ : סיוועג זיא ךַאז ןייא ,ױזַא יצ ױזַא

 םעד ןענָאמרעד ָאד ןעמ ףרַאד .,עיצידַארט רענעביוהרעד ַא רָאג ךרוד טקיליײהעג

 סָאװ טימ .,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא תוניק ס'יולה הדוהי 'ר ,הכיא תליגמ ,והימרי רפס

 ?לארשי קלָאפ ןופ אכבה קמע ןקירָאיטנזױט םעד רעביא למיה רעד טקעדַאב זיא סע
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 ןבָאה ןרערט עשידיי ס'טַאטשלעדע דוד זַא ,ןזייוואוצנָא זיולב ָאד גונעג ןייז טעווס

 ןופ :רעטכיד עשידיי-טינ ןופ ןרערט יד טימ טלפוכעג ןוא טשימעג םיא ייב ךיז

 םלעהליוו, סנעמעוו ןיא ,עטעג ַא ןופ וליפא ןוא ןָארייב ַא ,ווװָאטנָאמרעל ַא ,ןיקשוּפ ַא

 : ןלייצ עטסואווַאב-ליואוו עקידנגלָאפ יד ןַארַאפ ןענייז *ןרָאינרעל ס'רעטסיימ

 סַא ןצנהפרט טימ טָארב ןייז ינ רטוו;

 ןעטכענ ןלַאפרעמוק יד ינ רפֹוו

 ןסָאז דנצנייוו ףטצב םפנייז ףואא

 יו ץטבצמ ןשילמיח ריא טכינ ךייא טנפק רעד

 ןייק ןבָאה טינ רענייק ןָאק ,סע טסייה ,עטעג "רענידנצעג, םעד טיול וליפא

 טימ טיורב עכעלגעטגָאט סָאד טינ טסע'ס רעװ ,םימשבש השודק רעד וצ טירטוצ
 ןופ גנודניברַאפ רעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס ןֹוא .ןרערט ןופ ץלַאז

 -טכַאנ ןפיוא ןייוועג-רעיורט םענופ דליב םעד ןיא יװ "ןרערט, טימ "טיורב;

 -ַאק ייווצ ןופ לוק-תב םעד ךעלטייד ץנַאג עטעג ייב סױרַא ןעמ טרעה רעגעלעג
 טזייּפש ,עיצָאמע-השודק ןייז ןיא יו ױזַא טקנוּפ .6 ,7 ןוא 2 ,42 : םילהת ךעלטיּפ
 ןשידיי ַא ,םירוקמ ייווצ ןופ שינעמשלק-ץרעה ס'טאטשלעדע דוד ךיוא ןכב ךיז

 -רַאפ רעדיוו ףיט רעד ןיא רָאג ואוו ץעגרע רעבָא ןענייז סָאװ ,ןקיד'תונוצח ַא ןוא
 ,דנַאנַאטימ ןדנוב

 ,לוק ןפיוא ןענייוו ביוא זַא --- זיא ,סױרַא םעלַא םעד ןופ טגנירד סָאװ ,סָאד

 -מוא ןוא האמוט ריא ףיוא ,טלעוו רעד ןופ תורצ יד ףיוא איסהרפב ןגָאלק ביוא
 -יוויצ ךרוד םענרעדָאמ םעד רַאפ טינ ךיז טסַאּפ סָאװ סעּפע זיא ,טייקכעלשטנעמ

 טזיילרעד ןיוש ןענייז רימ סָאװ םעד בילוצ טינ -- שפנ ןטעווערונשעגנייא עיצַאזיל

 ,ויטימירּפ זיא אדבוע םצע יד סָאװ רַאפרעד טושּפ רָאנ ,תוינערוּפ ס'טלעוו רעד ןופ
 -לעדע דוד טימ ןענעגעזעגּפָא ךיז רימ ןזומ ןַאד --- קיד'תומימת-שרעדניק ,וויאַאנ

 ןענַאװ ןופ ,קיטסימ רעקיד'תוליצא רערָאג רעד טימ סגעוונייארַאפ ןוא ןטַאטש
 עלעדייא ,עטכע ןה ,הנומא עטכע ןה עיצַאריּפסניא ריא טּפעשעג דימת טָאה'ס

 ,טסנוק

 סָאה ןוא עביל ןייז 4

 סָאװ ,ץלַא ןביל וצ טסואוועג עביל רעטסקילײה רעד טימ טָאה סָאװ; ,רע

 ...?ךיז יו רעמ ,רועיש ַא ןָא טבילעג ךיד טָאה רע ! קלָאפ, --- "ןבַאהרע ןוא ןייש זיא

 ןטפלע ןופ ןדלעה יד דובכל רעדיל ס'טַאטשלעדע ןיא ןעייטש רעטרעוו עקיזָאד יד

 -נט ןטכרטוצ סעּפע ןעמ ףרַאד יצ רעבָא ,(122 .ז ,"?ןטפירש,) 1887 רעבמעווָאנ

 סרעטכיד טעד ןיא ןָאטעג ךיז טָאה סע סָאװ ןביײרשַאב וצ יונעג ידכ ,רעטרעוו ערעד

 קלָאפ םענשַאּפערָאה םוצ תונמחר ןופ ןעגנַאגעגסיוא זיא רע תעב ןצרַאה םענעגייא

 עקידנדייל יד זיא ,ןדלעה ענייז רַאפ יו רעקינייו טינ ? לזמ ןרעטיב ןייז ןוא

 ,ןטַאטשלעדע דוד רַאפ ןייש ולוכ ,ןביוהרעד ולוכ ןעוועג ,"קלָאפ" סָאד ,טייהשטנעמ

 -ָאװוער עשיסור יד רַאפ *דָארַאנ; סָאװ ענעגייא סָאד םיא רַאפ ןעוועג זיא *קלָאּפ,

 -כיד ןייז ןקידנערַאפ טנעקעג רע טָאה רעבירעד ןוא ,רעקיטנַאמָאר ערענָאיצול
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 רעד יו ,טלעוו רעד זיא רענייק; :הרוש-העובש רעד טימ ןימאמ-ינא ןשירעט

 -טימ ,ןעקנעד זדנוא טנרעל רע ,ןבעל זדנוא טנרעל רע; --- *! יירט טינ ,רעטכיד

 : לייוו ,"ןשטנעמ עדנדייל עלַא טימ ןליפ

 ,רלרירב ןוא רצטספוװש ץלַא ולנייז םיא רַאפ;

 ."רצריל ענייז רֶצ טביירש ןצרַאה ןייז ןופ טולב ןטימ

 ,(47---86 .ז ,ײןטפירש;} |

 -רָאפסנַארט ,קלָאפ ןטימ דיילטימ סנעמעוו ,רעד זיולב זיא "דלעה רערַאווע ַא

 שפנ-תריסמ ףיוא םיא טביירט ,טפַאשביל עוויטקַא םָארטש ןקיטכעמ ַא ןיא טרימ

 טָאה ליפעג עקיבלעז סָאד ."ךַאז רעקיליײה, סקלָאפ םעד ,טייקילייה רעד טָא רַאפ

 -גרעדיױלּפ ,עקידנעילוה יד ןופ, : רעטרעוו יד ןיא ןסָאגעגנײרַא ותעשב ווָאסַארקענ

 ,עקיליײיה יד ןופ רעגַאל םעניא ךימ קעװַא ריפ ,טולב ןיא טנעה יד ןשַאוװ סָאװ ,עקיד

 םוצ סערעטניא רעדנוזַאב ַא טָאה'ס רעוו ."טומ טימ ןברַאטש עביל םשל סָאװ

 ףרַאד ,םיפוריצ ערעייז ןופ טרפב ןוא רעטרעוו ,ןליפעג ,ןעיידיא ןופ לוגליגה-דוס

 ,טלָאװ סָאװ .?(ווָאסַארקענ ךָאנ יירפ) רעטכיד ייווצ , דיל םעניא ןרעהניײרַא טוג ךיז

 רעשלַאפ ןוא רערַאװ רעד, ןפור ךיוא טנָאקעג ךיז ןונגיס ס'טַאטשלעדע טיול

 רעד זַא ,ריואוועג ייברעד ןעמ טרעוו ףכית .(42--41 .זז ,?ןטפירש,) "רעטכיד

 -סיוארָאפ ןשיסור ןייז רַאפ יװ ןטַאטשלעדע רַאפ ,ןדייב רַאפ זיא רעטכיד רע'תמא

 ןייז טימ טרענוד ןוא טצילב רע; :;דלעה ן'תמא ןופ רעדורב-סגניליווצ ַא ,רעייג

 טעוװו טײהרַאװ יד, ןעוו טשרע ןוא ,"קלָאפ ןעמערָא ןופ טנייפ עלַא ףיוא עפרַאה

 ."טבילעג טָאה רע יװ ... . ןייטשרַאפ טלעוו יד טעוװ, ,"ןגיז עדנע םצ

 ןטימ טביל ,דלשה ןטכע םענופ בורק רעטסטנעָאנ רעד ,רעטכיד רעטכע רעד

 טײרּפשעגסיױא ,לייוו ,טייהשטנעמ עקידנדייל יד ,"קלָאפ עמערָא; סָאד ןצרַאה ןצנַאג

 קיטש ַא טרָאפ סע זיא ,(179 .ז) "טערב-הרהט/; ןימ ַא ףיוא יו דרע רעד רעביא

 עקירָאיטנזױט יד ןיא ,רעבָא קיטייצנייא ; רוטַאנ יד יוװ *?ןייש, רעבירעד ןוא רוטַאנ

 יד בילוצ קלָאפ סָאד זיא ,אכבה קמע ןכעלטכישעג טלעוו ןכרוד ןעגנורעדנַאװ

 ןיילַא םצעב -- ןביוהרעד ךיוא רָאנ ,ןייש זיולב טינ םירוסי עשיאָארעה עקיזָאד

 ס'טַאטשלעדע ןיא טכַארבעגסױרַא רָאלק זיא עטצעל סָאד ."דלעה; רעוויטקעלָאק ַא

 -לעדע ךייש זיא סָאװ ןוא ,(24--22 .וז) "םירצמ תאיצי, עדַאלַאב רעטסואווַאב

 רעביא ףרָאװ ןייא טימ *טייקנייש, עירָאגעטַאק רעד ןופ ןטײרּפשסיױא ס'טַאטש

 ךיוא יו טלעוו רעכעלריטַאנ רעד רעביא ,םויק-טלעוו ןופ ןצניװָארּפ עסיורג עדייב

 רעטלַא רעד טימ םכסה ןלופ ןיא) ןָאטעג סע רע טָאה ,עטכישעג-טלעוו רעביא

 ןיא ויא ןוא ָאסור קַאשז ןַאשז ןופ סוחי ריא טיצ סָאװ ,עיצידַארט רעשיטנַאמָאר

 -ָאליפ םעד טימ דיל ןייז ןיא (יָאטסלָאט וועיל קנַאדַא קידעבעל ןבילבעג דנַאלסור

 ששידיי ַא ,בגא ,רימ ןעניפעג ָאד .,(7--5 .זז) ?שטנעמ ןוא רוטַאנ; ןעמָאנ ןשיּפָאז
 : "טקַארטנַאק ןלַאיצָאס, ס'ָאסור וצ טקַאטפיוא ןכעלסעגרַאפמוא םעד ןופ אסריג

 שטנעמ ןוא דרע זיא טציא ךָאד -- ןבעגעג דרע עיירפ ַא זיא ריד !שטנעמ ָא;

 טייהיירפ עבלַאה, : ףורסיוא-ןטיימורט ןטימ דיל רעדנַא ןַא ןיא *! טפַאלקשרַאפ

 ,ָאסור טימ םכסהב סָאד ךיוא -- רעטכיד רעד טרימַאלקָארּפ 7! טייהיירפ ןייק זיא

 : הטיש-טכער-רוטַאנ רעשיטנַאמָאר רערָאג רעד ןוא
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 ,טײהײרֿפ טטצענטרגַאבמוא ןליוו רימ;
 ,(60 .ז ײלַאעריא רצזרנוא;) ײ! רוטַאנ יד זיא ץטוצג סָאד ואוו

 ןעוועג זיא יז קרַאטש יו ןוא סיורג יו ןוא --- עביל עסיורג ס'טַאטשלעדע דוד

 םורַא ױזַא זיא -- טפַאשנדייל-תונמחר ןייז ןופ טלַאוװעג ערעיוהעגמוא יד טזײװַאב

 יד ןעמענמורַא טלָאװעג טלָאװ סָאװ ,עביל ַא ,"םלועה תבהא/ ַא ךות ריא ןיא

 ןופ, הריצי עצנַאג יד ןעוו ,"טייצ רעקילייה, רעד ךָאנ טקנעב סָאװ ,טלעוװ עצנַאג

 ס'איבנ םעד ןיא --- ױזַא טַארוקַא ,"הבהא ולוכ" ןייז טעוו "ןרעטש יד זיב דרע רעד

 ..."םי םעד טקעדַאב רעסַאוו'ס יו, --- רעטױעוװו

 ַאזַא טרפב ,םדוירשב ַא רַאפ ךעלגעמ סע זיא :ןגערפ וצ טרָא רעד זיא ָאד

 ןכעלריטָאנרעביא םעניא ןייז וצ לבוט רדסכ ךיז ,טַאטשלעדע דוד יו רעקיטסימ

 סָאװ ,םעד רַאפ עלעקניוו יירפ ַא ןצרַאה ןיא ןבָאה ךָאנ ייברעד ןוא ןַאעקָא-עביל

 -סיוא ןקיצנייא ןייא יבגל ןליפעג עכעלטרעצ רַאפ ,עביל עלעודיווידניא טפור ןעמ

 םתס םשל ,הלילח ,טלעטשעג טינ טרעװ עגַארפ יד -- ?ןשטנעמ ןטלייוורעד

 ןייז לָאזס בוא :שרעדנַא סעּפע זיא טניימעג .השירדו הריקח רעשיפַארגָאיב

 "נגעק ַא וצ תמאב ןעמוק טַאטשלעדע דוד שטנעמ ןוא רעטכיד רעד זַא ,קיטכיר

 ,השודק ןייז ןופ טייקינייא-יירד רעטריזינָאמרַאה-לַאנָאיצַאר רעד ןיא ןוקית ןקיטייז

 -רעּפ-ןייר ןופ טרּפ ןיא ךיוא רע טלָאװ טלָאמעד -- ליפעג-עביל ןוא ,תונמחר

 סע זיא ױזַא ןוא .ךיז רַאפ ןימ ַא וצ ןרעהעג טזומעג ןעגנואיצַאב-ליפעג עכעלנעז

 .ןעוועג שיטקַאפ

 טרעוו ןטַאטשלעדע ןגעוו טדער ןעמ ןעוו) ווָאנַאזָאר רעביירש רעשיסור רעד

 -סיוא ענייז עלַא טימ דנַאלסור ערענָאיצולָאװער-רַאפ עצנַאג סָאד קידעבעל רעדיוו

 דיישרעטנוא םעד טריפעגכרוד ךוב רעדנוזַאב ַא ןיא טָאה (ןעגנוניישרעד עשילרעט

 ךיז ןריפ ענעי ."טכיל-הנבל ןופ ןשטנעמ, ןוא ?טכיל-ןענוז ןופ ןשטנעמ , ןשיווצ

 -כיירגרעד שיטקַארּפ ללכ-ךרדב ךיז ןלעטש ןוא ןטסילַאער ןענייז ,עבטה ךרדכ

 ,ט'מולח'רַאפ ,רעקיטנַאמָאר ענעריובעג ןענייז ערעדנַא יד תעב ,ןבַאגפיוא ערַאב

 ןענייז ןוא טלעוו רעד ןופ גנַאג ןכעלטנייוועג םעד ןענעקרענָא טינ ןפוא םושב ןליוו

 טבילרַאפ ,החּפשמ רענעגייא ןַא ןָא ,םַאזנייא ןביילב וצ ןפַאשעג יו ױזַא םעד בילוצ

 טינ יורפ יד זיא ןשטנעמ-הנבל יד טָא רַאפ .לַאעדיא ןכעלריטַאנרעביא רעייז ןיא

 זיא טַאטשלעדע דוד זַא ,קפס ַא סעּפע זיא -- ."רעטסעווש/ ַא רָאנ ?יורפ, ןייק

 עלַא ןענייז ,ךַאז עטשרע יד ? ןימ ןשיטנַאמָאר םעד טָא ןופ ליּפשייב עשיסַאלק סָאד

 : טכיל-הנבל טימ ןסָאגרַאפ שממ-לעוּפב ןטפירש ענייז

 ,הנבל טנייש יד טנייש למיח ןופ;

 .ץרטמש ןיימ ,שביל ןיימ טפז יז

 ןוז טנערלָאנ יד יו ,ץלָאטש יוזַא טינ זיא יז

 ."ץרַאה ןיימ טימ דיילטימ טָאה ןוא

 ט'מולח רע ,"םולב עסייוו-יינש ַא ןיא טבילרַאפ, רעבירעד רעטכיד רעד זיא

 רעד ןופ רעביוצ רעד סע זיא ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע ןעוו ,ןוא "םיורט/, ןייז ןיא ןופרעד

 : "םיוש רענרעבליז יוו, טנייש סָאװ ,הנבל

 ; ןפמואװשטשגקצװַא זיא םיורט רעסיז רטד;
 םירַאוװ טינ ךיא סייוו דַאד
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 ןפוכולב עסייוו-יינש יד ןסצנרַאפ טינ ןצק ךיא

 .(15ע--131 ,28 ,50 .זז ,"ןטפירשט,)  ."םורַא רעמיא יײז דוז ןוא

 ןוא רעמ טינ רימ ןעניפעג ןעגנולייצרעד ענייז ןיא זַא ,טייוו ױזַא טייגרעד סע

 סָאד תעב ,(3231 .ז ךיוא .לגפ) "הנבל רעד ןופ עיפַארגָאיב יד, יו רעקינייװ טינ

 "ארעוו, ןייז טימ ןעמַאזוצ -- רשפא זיא *(ןשיסור םעד ןופ) סנַאמָאר ַא , דיל-הנבל

 רעסַאלב, רעד זַא ,ןפָארטעג ךיז טָאה'ס ױזַא יװ ,רַאפרעז גנורעלקרעד יד --

 "יר רעד ףיוא יורפ ַא וצ עביל-ןענוז ןטייבוצסיוא ןרָאװעג לגוסמ זיא "רעגניז

 ריא טימ ןיטעג-סטייהיירפ, רעד ,"ענָאדַאמ; רעד םשל הדובע רעמורפ-ךילרעט

 ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןירעריטרַאמ רעלַאער רעד ןוא *דרעווש ןדנעמַאלפ ןקילײה

 ; (15--13 טרפב ןוא ,73--71 ,181 .זז ,"ןטפירש; .לגפ} ַאיַאקסװוָארעּפ ַאיפָאס

 טייהיירפ רַאפ טפמעקעג יז טָאה ןַאמ ַא ןופ רעטסיירד ! יורפ ַא ןעוועג זיא סָאד,

 ...!עניישרעדנואוו ןיטעג יד ,רימ רַאפ טבעווש יז, : רעטייוו ןוא *! טכער רַאפ ןוא

 רעד טגָאז שיסור ןיא רעדיל ענייז ןופ םענייא ןיא .(*! טכיזעג סעקיליײה ,ָא

 : ךעלטייד ץנַאג ,שורּפ רעד ,טסיכרַאנַא

 ןצקנעש טינ ןָאק ךיא .טבילפשנ טינ ןציורפ בָאה'ב;

 ,טלַאטששנ רעשידרט ןַא טביל טצנַאנ ןיימ

 ןַימ ןוא עביל ץפיט ןיימ ןצוועג זיא טיידיא רצֹד וצ זיולב ןוא

 .וצקנעב
 ."טלַאטשענ רטקיליײח רפד ןבענעגקצװַא ץרַאה סָאד בָאה'כ ןוא

 .(ווָאקנימ .ב .נ ןוֿפ גנוצפורפצביא ששיריי)

 ןיא קיטנעק טלוב טרעוו רעטכיד רעזדנוא ןיא "רעטיר רעמערָא; ,רעמורפ רעד

 רעדירב; יד ןגעוו םיא ייב ךיז טדער סע ואוו ,םוטעמוא טעמכ סָאװ ,טקַאפ םעד

 -רָאפ ןייג ?רעטסעווש; יד ןויכב רע טזָאל ,"טיונ ןוא טעברַא ןופ רעטסעווש ןוא

 ױזַא טקנוּפ : םַארג בילוצ זיולב סע טוט רע וַא ,ןטכוד ךיז סע ןָאק םינּפל .סיוא

 טימ "רעדילק םיא ייב ךיז ןעמַארג ,"דיל, טימ םיא ייב ךיז טמַארג "דיי, יװ

 יד ןכב ןוא הרוש רעד ןופ ףוס םוצ ןעמוק רעבירעד ךָאד ייז ןזומ ;"רעדירב,

 יד טשרָאפעגסױא ןעמ טָאה .תועט ַא רעבָא זיא סָאד .טשרעוצ "רעטסעווש,

 סָאװ ,טייז רעטשרע רעד ןופ ,ןעניז ןיא םעלבָארּפ לקערב םעד טָא טימ ,"ןטפירש,

 ,ןטייווצ ןופ ףוס ןזיב ,"רעדירב ןוא רעטסעוװש ! רעזעל עביל, :טימ ןָא ךיז טבייה

 ּפָא טיג רעטכיד רעד זַא ,קפס ןייק רעביא טינ טביילב ,לייט ןשיאַאזָארּפ םעד

 רעקימַאנסיױא רעד בילוצ רָאנ ,תוביס עשינכעט בילוצ טינ שארב-םוקמ ַא ןעיורפ

 ןקיליה, ןקיד'תופתושב םעניא ?רעטסעווש, רעד יבגל טליפ רע עכלעוו ,גנוטכַא

 ,104 :עּפָארטס עטירד ,46 ;ןפָארטס יירד עטצעל ,2 .זז ?ןטפירש, .לגפ) ,?ףמַאק

 םעד טקיטעטשַאב סָאװ ,ללכה ןמ אצוי רעכעלדנעטשרַאפ ַא --- עפָארטס עטייווצ

 .(325 ,321 ,317 -- טרפב ןוא 204 ,!173 !157 ,112 ;ללכ

 ךירטש-רעטקַארַאכ םעד ןופ גנוקיטעטשַאב ערעקידנגייצרעביא ןַא ךָאנ ףיוא

 ױזַא ,ןָא ךיז רימ ןסיוטש תוהמ ןלענָאיצָאמע ס'טַאטשלעדע ןיא טייקכעלרעטיר

 ןשימרוטש ןייז וצ עביל רעקידנלַארטש ןייז ןופ קילב רעזדנוא ןדנעוו רימ יוו דלַאב

 : תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד זַא ,ףיורעד ןטכיר טנָאקעג ךיז טלָאװ רעוו .סַײה
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 סָאװ ,יד ןשטנעב ךיוא לָאמַא ןוא ,ךיז יו רעמ ןביל ,ןשטנעמ ןביל רָאנ ןָאק ךיא,

 ךיז קיאעפ זיא "רעגניז רעסַאלב, רעדלימ רעקיבלעז רעד זַא ,(226 .ז) "ךימ ןכולפ

 : ףורפיוא ןייז ןיא לשמל יוװ ,?סַאה, ןופ ךמס עמַאס םעניא ןסייבוצניירַא שממ

 ןסַאה טרַאוװננשג יד ןענרצל רימַאל;

 --- טיונ ,טייקבטלשטנצממוא ,טײקשלַאפ ריא

 ,ןסַאמ-רעטפברא יד וקצוורעד טצוװ סָאה רעד

 .(132 .ז) ײ! טייק יד ןכערבפצ טצוו סָאה רצד

 -עגפיוא ףיט רעקיבלעז רעד : טושּפ רָאג ןופרעד גנורעלקרעד יד רעכָא זיא

 -ַאפ ךייר ךיז טילב טייז רעטמערַאװעגנָא ןייז ףיוא סָאװ ,ןדָאב-תונמחר רעטרעקַא

 ןעגנערבסיורַא טייז-ןטָאש ןייז ףיוא עבטב זומ ,עביל ןופ םיוב-ןזיור רעד רעדנַאנ

 עכעלקילגמוא יד טימ דיילטימ טָאה'ס רעוו ; סַאה ןופ רעכעטיירג עקיד'תומה-םס

 -געלגערּפ םיגונעת ןיא ךיז יד יבגל קיטליגכיילג ןביילב טינ ןָאק ,עטגלָאפרַאפ ןוא

 תילכתב ןנָאה טנייפ זומ ,ףדרנ םעד טלָאה תמאב טָאה'ס רעוו ; רעגלָאפרַאפ עקיד

 טימ --- ןליוו םענעגייא ןייז ןגעק רשפא -- ןעוועג סע זיא ױזַא ,ףדור םעד האנש

 ןשיטסיכרַאנַא םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טסכעה זיא'ס ןוא .ןטַאטשלעדע דוד

 ןיא דיילטימ ליפ ױזַא טינ רע טָאה םענייק טימ זַא ,םיא ןיא רעטיר ןוא שורּפ

 רעייז רקיע רעד ןוא טיונ ןוא רעגנוה סָאװ ,ןעיורפ טימ יװ לָאטרעמָאי רעזדנוא

 ץרוק .ערע רעייז ןפיוקרַאפ וצ ייז ןעגניווצ עטנעָאנ ערעייז טימ דיילטימ ןגייא

 ,טלעוו ַא ;"ןָאיצולָאװער , טימ ןטסעבמַא ךיז טמַארג "ןָאיצוטיטסָארּפ, : טדערעג

 דיל ס'טַאטשלעדע .ןרעוו וצ בורח יואר ןוא לולע זיא ,ךעלגעמ זיא סנױזַא ואוו

 ַארַאפ סָאװ -- ,"עקרעמָאב יד, גנולייצרעד ןייז ןוא (225---223 .זז) "ענעלַאפעג יד;

 ןלָאז ייז וויאַאנ יו ןוא טקוקעג לקניוו ןשיטסיטרַא ןופ ןבָאה טינ ןלָאז ייז תונורסח

 ןלעוו -- ,ןענייז רימ סָאװ ,םיאורב עטירבעגּפָא ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזסיוא טינ

 -סנַארט יד ןרעלקרעד ןוא ןקיטכערַאב סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד קידנעטש ףיוא ןביילב

 -חרב'מוא ןופ עיגרענע ןיא ןטקניטסניא-תונמחר סרעטכיד םעד ןופ עיצַאמרָאפ

 ,סַאה ןקיד'תונמ

 "? סָאד זיא דלוש סעמעוו, :עגַארפ רעד ןיא סיוא טגנילק *עקרעמָאב יד;

 ָאטק, ס'ןעצרעה רעדנַאסקעלַא ,לגפ) 7? קידלוש זיא רעוו; :עגַארפ ענעגייא יד

 -לעדע ,?ןטפירש; יד ןיא גנולייצרעד רעדנַא ןַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא (*? טַאװָאניױװ

 גונעג טינ ןביל סָאװ ,עלַא ,קידלוש עלַא ןענייז רימ : זיא ףיורעד הבושת ס'טַאטש

 בוח רעשילַארָאמ סנשטנעמ םעד זיא'ס ,קרַאטש גונעג טינ ןסַאה סָאװ ןוא קרַאטש

 ןטימ ,המשנ רעצנַאג רעד טימ ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ יאנגל ןה ,חבשל ןה ןליפ וצ

 ןייז ןיא יו ."עמש תאירקע ןופ טנרעלעגּפָא רע טָאה סָאד .ףוג ןופ חוכ ןצנַאג

 -יסקַאמ ןלענַאיצָאמע ןייז ןיא ךיוא רע זיא ,םזירָאגיר-השודק ןטלקיװטנַא קרַאטש

 ,שטנעמ ןימ ןשידיי םעד ןופ רעטערטרַאפ רעשיּפיט רעד ןעוועג ללכב םזילַאמ

 סָאד .טייצ רעגנוי ַא ןיא רוד ןגנוי ַא וצ טגנַאלַאב טָאה טַאטשלעדע דוד

 ,זיולב ןברַאפ ייווצ ןיא טלָאמעג זיא ,טנעמַארעּפמעט ןייז ךרֹוד ןעזעג ,דליב-טלעוו

 הרשּפ ַא ןופ ןטָאש ַא ןָא ,ןעגנוריטַאש םוש ןָא ,סייוו-יינש ןיא ןוא ץרַאוװש-ךעּפ ןיא

 יד וליפא ןוא ,טייצ עטלַא ןַא זיא טייצ רעזדנוא .ןצַאזנגעק טפרַאש יד ןשיווצ



 111 טציא זיב לָאמַא ןופ

 ןגעווטסעדנופ טביילב טכערעג .םינקז טּפָא ןענייז עגנוי ערעזדנוא ןשיװצ עטסגניי

 -כעלברעטשמוא} ןייז ןיא טגָאז רע ןעוו ,תורימז עקיד'תומימת יד ןופ רעגניז רעד

 .(הרוש עטשרע ,103 .ז) ?ןרָאלרַאפ ךַאז ןייק טרעוו סע, : ?טייק

 ,תוכּפהמ עשירָאטסיה-טלעװ ייר רעצנַאג ַא ךָאנ ,טיוט ןייז ךָאנ רָאי קיצכעז

 טכַאמ סָאװ ,?םזילַאיצנעטסיזקע, רעד ,הטיש עשיּפָאזָאליפ עיינ ַא ךיז טײרּפשרַאפ

 -טּפיוה ַא .ןוגינ ס'טַאטשלעדע ,ןרעהנייא ךיז ןליוו סָאװ ,יד רַאפ קידעבעל רעדיוו

 -קנַארפ ןיא עיּפָאזָאליפ רעשיטסילַאיצנעטסיזקע רעקיזָאד רעד ןופ רעטערטרַאפ

 "עטלָאװער םָא'ל, ךוב ןייז ןופ רעטנעצ םעניא טלעטש ,וימַאק רעבלא .,ךייר

 ןעייטש סע ."ןדלעה ערַאװ; סרעטכיד רעזדנוא (1951 ,"טלָאװער ןיא שטנעמ ,)

 יָאנ רעטפלע, רעד ,ַאיַאקסװָארעּפ ַאיּפָאס ,ווָאבַאילעשז םיתמה:-תיחת ףיוא ָאד

 רעטרעוו ס'טַאטשלעדע ןצונַאב וצ ידכ ,ללכב ןוא לכ-םדוק ןוא 1887 רעבמעוו

 סָאװ ,עלעעז עכילרע ןַא ,עלעעז עשיסור עכַאפנייא ,, יד ,ןע'נַאמקרעב .א ןגעוו

 ס'וימאק עז) ,עלעה יד ,עטיירב יד ,עצלָאטש יד ,טייהיירפ יד רועיש ַא ןָא טביל

 רעלעודיווידניא, לטיּפַאק םעניא ,(133 .ז ,"ןטפירש, ס'טַאטשלעדע ; 206 .ז ,ךוב

 ןטסקע םעד ךרוד ןליפא ןוא ןברק רעייז ךרוד, :וימאק טביירש "םזירָארעט

 ַא קיד'תושממ טכַאמעג ןטנעגילעטניא לפייה עקיזָאד סָאד טָאה ןרעייז ןביולגמוא

 וצ ךיז ,ךָאנ טנייה ךיוא ,ףיוא טינ טרעה סָאװ ,טנגוט עיינ ַא ןוא טרעוו םעיינ

 : רעטייוו ןוא ."גנואיירפַאב רע'תמא רעד ןפלעהוצטימ ןוא ײנַאריט טימ ןטסעמרַאפ

 זיא'ס זַא ,ןייטשרַאפ וצ זיא ,ןבעגּפָא יז ןענָאק רימ סָאװ ,דובכ רעטסערג רעד,

 סָאװ ,ןגערפ טנעקעג ייז ןטלָאװ ,1950 ןיא ,רימ עכלעוו ,עגַארפ ןייא ןייק ָאטינ

 ןרעייז טיוט ןכרוד רעדָא ןבעל םייב --- ןוא טלעטשעג טינ ןיילַא ןיוש ךיז ןבָאה ייז

 רעטסקיטכיל ס'וימאק .,(209 ןוא 188 .זז) *טרעפטנערַאפ טינ לייט םוצ תוחּפל ---

 עמַארד ןייז ךיוא ּפָא ךיז טליּפש סע ןכלעוו םורַא ,וועיַאילַאק ןַאװיא זיא דלעה

 -לָאװער םעד ןופ ףמַאק רעשירָאטסיה-טלעװ רעד .("םיקידצ יד ,) "טסוישז על,

 ױזַא טניפעג טייהיירפ רעטולָאסבַא רַאפ ,"דיי ןוא טסירק םעד, ,ןשטנעמ ןקידנריט

 טינ סיוועג טעװ ףמַאק םעד טָא ןופ תונורכזה רפס םעד ןיא .ךשמה ַא םורַא

 -יינש רעקילייה ןייז ןוא ןטַאטשלעדע דוד טעמדיוועג ןצנַאגניא טַאלב ַא ךיוא ןלעפ

 ,תומימת רעסייוו

 .ג"ישתה טבש ,ןָאדנַאל



 ךָאטַאטיגַא רעד

 ,ןָאה ַא יו ,רָאטַאטינַא רעד

 ;ןַאיצולָאװער רעד וצ ךייא טקעוו

 . ןָאפ יד ןילַא טגָארט ןוא טפמעק רֶע

 ןָא טינרָאג ךיז טבייה'פ -- עדנע וצ

 ,ןָארט םעד ,ןטייק יד טסַאה ריא ןעוו ,ָא
 -- ןָאט סעּפע ךיוא ןיילַא ריא טזומ ןַאד

 .ןַא טינרָאג ךיז טבייה ךייא ןָא לייוו

 עקירעגנוה יד

 ,טיורב ךָאנ ןעיירש עקירעגנוה יד

 ,ןריפָאזָאליפ עטַאז יד

 ,טיונ ןופ ןברַאטש עקירעגנוה יד

 . . . ןריטנעמַאלרַאּפ עטַאז יד

 ("עטַאז יד ןוא עקירעגנוה יד , : דיל ןופ)



 ןימ -- טַאטשלעדע דוד :ןָאטלעט-טַאטשלעדע (שינָאס) הרש
 .רעדורב

 ,טלַאטשעג ןייז : ץטאק .מ

 .רעלעק סרעטענ ןיא : ןחאק לאכימ ר"ד

 .סולפנייא סטַאטשלעדע :יקסװָאנַאי .ש

 רעטעברַא עיירפ ,, רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ייב : ןאסראג .פ .ש
 ."עמיטש

 .טסילַאעדיא רענייר רעד :ןַאמדלָאג ַאמע

 .ץכָאּפע ןייז ןופ טקודָארּפ -- טַאטשלעדע : ןיקמורפ .א

 .םולב ןוא שטנעמ : וָאלעּפָאק .י

 .היוול עטייווצ סטַאטשלעדע : רעינַאּפש .מ



 ןעלקיטרַא סטַאטשלעדע ןופ ןעקנופ

 ןוא -- טייקיטכערעג ןוא טייהיירֿפ יד סיֿפ יד טימ טערט ןעמ יוװ ,טעז . . .

 ןיא -- טייהרַאו יד טקיטלַאװגרַאפ ןעמ ; טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ןופ ןעמָאנ

 ? ןגייוש ריא טנעק יו ,טיײהרַאו רעד ןופ ןעמָאנ
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 .רעּפרעק ןלַאיצָאס ןפיוא הכמ עטסכעלרעפעג יד טציא ןיא יירעריפ
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 יא +

 -- רעקירדרעטנוא ענייז טסַאה רע יוװ ,רעריפ ענייז ןסַאה טעוװ קלָאֿפ סָאד ןעוו

 .גָאמ רעד ןעמוק םנװ ןַאד
 .("קעלפדנַאש רעשירָאטסוה , ַא)



 ןָאסלעט-טַאטשלעדע הרש

 (*רעדורב ןיימ --טַאטשלעדע דוד

 ךיא .וועיק ןופ רָאפּפָא ןייז זויא דוד רעדורב ןיימ ןוֿפ גנורעניארעד עטשרע ןיימ

 ןפורעג טָאה'מ סָאו ,ןשטנעמ ךס ַא טימ בוטש ןיא טלמוטעג סעּפע ךיז טָאה ס זַא קנעדעג

 ,טעברַא-דרע ,ןסַאמ עשידיי יד ןריזיוװװיטקודָארּפ ןגעוו טדערעג טָאה ט .סעקינמלוע-םע
 זַא ן'דוד טדערעגוצ טָאה סָאו םיובלעדנַאמ .רד ַא ןגעוו ןוא סעינָאלָאק עשיטסינומָאק

 ,ךיוא קנעדעג ךיא .עקירעמַא ןייק עּפורג םלוע-םע רעוועיק רעד טימ ןרָאֿפטימ לָאז רע

 .טעמוא ןופ ליפעג ַא ןפורעגסיורַא ,עלעדיימ קירָאי-0 ַא ,רימ ייב טָאה רָאֿפּפָא ןייז זַא

 רעמ טַאהעג ביל בָאה'כ ןעמעוו ,ן'דוד טימ ןדייש וצ ךיו קיטעמוא ןעוועג רימ זיא סע

 .עניימ רעדירב ערעדנַא עלַא יו

 טימ ןענייז רימ ןעוו ,טריסַאּפ ןטכענ טלָאװ'ס יוו יוזַא ,רָאלק רעבָא קנעדעג ךיא

 ףיוא טרַאוועג טָאה דוד ןוא קרָאי וינ ןייק ןעמוקעגנָא ,1886 ןיא ,רעטעּפש רָאי ריפ

 רע ויא רָאי יירד יד ךרוד .טנעקרעד םיוק ן'דוד בָאה ךיא .ןדרַאג לסעק ןיא זדנוא

 לקישָאק סָאד ןגיוא עניומ רַאפ ךָאנ עז ךיא ןוא .ןַאמ ַא וצ לגנוו ַא ןופ ןסקָאװעגסיוא

 ןכוק םעד ןעגנולשעג בָאה ךיא .ודנוא רַאֿפ טכַארבעג טָאה רע סָאו טכורפ ןוא ןכוק טימ

 ן'דוד ןלייצרעד טלָאװעג ליומ ןטּפָאטשעגנָא ןַא טימ ןוא לּפע םעד טעשזירגעג ןוא

 .ןרָאּפעגקעװַא זיא רע טניז ודנוא טימ טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ ץלַא ןגעוו לָאמנייאטימ

 ,ןענעדרָאנויא ןביוהעגנָא ךיז ןוא יטעניסניס ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעו

 ַא ןעוועג ןענייז רימ .טייקכעלקריוו עשינַאקירעמַא עטרַאה יד טליפרעד רימ ןבָאה

 ץנַאג רעודנוא ןטלַאהֿפיוא ןפלָאהעג ןבָאה ןטסנידרַאפ ס'דוד ןוא ןיינ-עבלַאז ןופ החּפשמ

 ,רֶע ויא טפָא רעיוו ןוא ?סלָאהנטָאב , ייב טעברַאעג טלָאמעד טָאה דוד .טניועג-זיוה

 רע ויא םוקנָא רעזדנוא ךָאנ דלַאב .וָאלסטעברַא ןרָאװעג ,ןטעטיוװיטקַא עניוז תמחמ

 רעביא ןַאמרָאפ רעד ןרעוו וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע לייוו רַאפרעד זָאלסטעברַא ןרָאװעג

 ןוא ןעמוקעג םייחַא רעטרעמוארַאפ ַא רע זיא לָאטנייא .ּפַאש ןיא רעטעברַא ערעדנַא יד

 ַא טויב ,דוד ,וד, : ט'הנעט'עג םיא וצ טָאה רענייז סָאב רעד יוװ טלייצרעד ודנוא

 ןוא ןענידרַאפ רעמ ךס ַא רימ ייב טסנָאק וד .ןַאמרעגנוי רעטנעגילעטניא ,רעקיאיופ

 ערעדנַא יד ףיוא ןבעג גנוטכַא זיא ןָאט ןפרַאד טסעוו וד סָאװ ץלַא .רעמכייל ךס ַא ןטעברַא

 םיא טָאה דוד רעבָא .?סעקַאיליופ עסיורג עכלעזַא ןייז טינ ןלָאז ייז זַא ,רעטעברַא

 םיא טָאה רַאפרעד .עיסעפָארּפ ןייז טינ זיא יירעביירט-ןפַאלקש זַא ,טרעפטנעעג קיאור

 .?בַאשוד , ןופ טקישעגקעווַא סָאבעלַאב רעד

 .ןגרָאז םינ ךיז לָאז רע זַא ,טסיירטעג ןוא טקיאורַאב טלָאמעד םיא טָאה עמַאמ ןיומ

 ס'דוד ןופ טייקטרַאצ רעד רַאֿפ שינעדנעטשרַאפ ףיט רעייז ַא טַאהעג ללכב טָאה עמַאמ ןיימ

 רעזדנוא יוװ קנעדעג ךיא .עיזעָאּפ ןצ טפַאשביל ןייז טנ'שרי'עג דוד טַאח ריא ןופ .המשנ

 ןוא ןװָאטנַאמרעל ,ןעניקשוּפ ןופ ןריטיצ טפָא ץנַאג רעדניק זדנוא רַאפ טגעלפ רעטומ

 עלַא ךיוא רָאנ ,רעדיל ס'דוד רָאנ טשינ טצַאשעגּפָא טָאה יז .סרעקיסַאלק עשיסור ערעדנַא

 וד לייוו רַאֿפרעד ןדוול טכַאזרוארַאֿפ םיא ןבָאה סָאװ ,יד לעיצעּפס ,ןעגנולדנַאה ענייז

 .םוונ ןוא טיײקיוָאלסטעברַא טניימעג ןבָאה ןעגנולדנַאה עקיזָאד

 .תונורפוז (עינַאס) הרש ןופ יז ו פאק א (5
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 י ןֶּרו 7 66

 רעסיורג ַא ןעוועג םוא רַאפ סע זוא ,זָאלסטעברַא ןרָאװעג זיא דוד ןעוו לָאמ סעדעי

 טיונ רעזדנוא ןוא רערעזדנוא החּפשמ רעד וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןעוועג זיא רע .ּפַאלק

 ביוא קידלוש טליפעג ךיז טָאה רע .רעגנוה רענעגייא ןייז יוװ ןָאטעג ייוו רעמ םיא טָאה

 טָאה הביפ רעקיבלעז רעד תמחמ .החּפשמ יד ןטלַאהסיוא ןפלעה טנַאקעג טינ טָאה רע

 ןייק ןרָאפןצּפָא ןסָאלשַאב ךעלדנע טָאה רע ויב ךיו טימ ףמַאק ןגנַאל ַא ןריפ טזומעג רע

 ןייז וצ ןוא טעטיוװװיטקַא רעשיטסיכרַאנַא רעד וצ ןגווצעג םיא טָאה'ס ואוו ,קרָאי ןינ

 .םייקיטעט רעשירַארעטיל

 ןייז ןיא בוט-םוי רעקיצנייא רעד ןעוועג עקַאט זיא טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז

 ןעמוקעג טיוצ וצ טייצ ןוֿפ רע זיא קרָאי וינ ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו וליפא .ןבעל רעווש

 ןנייז ןעגעיילרַאפ רימ רַאפ רע טגעלֿפ טלָאמעד .יטעניסנוס ןייק ןכוזַאב עצרוק ףיוא

 ענייז ןקישרעביא ךיוא רימ טגעלפ רע .רעדיל עשידיי ענייז ךיוא רעטעּפש ןוא עשיסור

 וצ ווירב ענייז ןיא .רימ וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ווירב רעקילדנעצ יד ןיא רעדיל

 רעטכעלעג ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ רָאמוה ַא טימ טצונַאב ךיז טפָא ץנַאג דוד טָאה רימ

 סנָאסידע ןיא ,ץנַארעמָאּפ ןיא טעברַא רע זַא רימ רע טביירש לָאמנייא .ןעמעלַא ודנוא ויב

 ןעמָאנ ןטימ לטעטש ַא ןופ טריטַאד ןעוועג זיא ווירב רעקיזָאד רעד .קירבַאפ-ףַארגָאנָאפ

 ןָא טביוה רע זַא ,ןבירשעג רימ רע טָאה ווירב םענעי ןיא .יזריושזד וינ ןיא שודנערָא

 געט ויווצ .טינרָאג רע ןָאק ןגווווש ןשינַאכעמ ץוח ַא םגח ,קינַאכעמ סלַא ןטעברַא וצ

 ןבירטעגסיורַא טינ ךָאנ טרָאד ןוֿפ םיא ןעמ טָאה לייוורעד ןוא טעברַאעגּפָא ןיוש רע טָאה
 טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ,ךיא קנעדעג ,וירב רענעי .ןעוטפיוא עשינַאבעמ עניוו רַאפ
 ןיימ טָאה ווירב םעד ןבירשעגרעטנוא ."עלעטנעה , ןיימ קרַאטש ןקירד טימ ןוא ןשוק

 לייט רעד ןוא טסיפַארגָאנָאֿפ ןוא טסיטרַא ,קינַאכעמ ,טעָאּפ ןיוד , : ווַא-טָא רעדורב
 ."רוד ,טסיא ןַא רַאפ ךָאנ סָאוװ טסייוו

 טַאהעג ביל רע טָאה טּפָא ץנַאג ןוא ןציוו טלייצרעד קיליוונרעג רעייז ךיוא טָאה דוד

 טָאה רע רעבָא .ךעלדיימ ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז ךיוא טָאה רע .ךעליירפ ןייז וצ

 יז זַא ,ןזייוונָא ןענָאק לָאז רע רעכלעוו ףיוא לדיימ ןויק ןעניפעג טנָאקעג טונ לָאמ נוק

 ןלָאֿפעג םיא ןבָאה עכלעוו ןעיורפ לָאצ ַא ןעוועג ןענייז סע םגה ,עטלייוורעדסיוא ןייז זיא

 לדיימ ַא זיולב טינג ןעוועג זוא עטרבח-סנבעל ַא ַא ןופ לַאע ;ריא ס'דוד .טייקנייש רעייז תמהמ

 טפָא ןוא .ןירעפמעקטימ ַא ,לב םדוק רשפא ןוא ךיוא רָאנ ,עגולק ַא ,עטוג ַא ,ענייש ַא

 ויא רע .ןענופעג לדיימ ַאזַא ןוֿפ לַאעדיא ןייו ןיוש טָאה רע זַא ,טכודעג םיא ךיז טָאה

 -דיימ עקידנרערַאפ ענייז ןעניוז טפָא ץנַאג ןוא .ןרָאװעג טשיוטנַא רעטעּפש דימת רעבָא

 -רַאפ וצ טייהניואוועג ןייז ןוֿפ טקידיילַאב ךיז ןבָאה ייז תמחמ ,םיא ןופ קעװַא ךעל

 ,דיל ַא רַאפ עיידיא ןַא ןלַאפעגנייא גנולצולּפ זיא ן'דוד זַא .ריצַאּפש ןטימ ןיא ןדניווש

 ןקיאור ,ןעמַאזנייא ןַא טכוועגסיוא ךיז ןוא ןייטש טוָאלעג ןעמעלַא ןוא ץלַא רע טָאה

 .טרעטשעגמוא ןפַאש טנַאקעג טָאה רע ואוו ,ץַאלּפ

 םעד תעב דוד רעדורב ןיומ ןטכַארטַאב וצ ןעמוקעגסיוא טּפָא רעייז רימ ויא סע

 ןוא קירוצ ןוא ןיהַא רעמיצ ןרעביא ןייג טגעלפ רע .ןֿפַאש ןשירעטביד ןייז ןופ סעצָארּב

 טרָאוו סָאד טָאה רע ןעוו ןוא .קנַאדעג ןייז ןקירדוצסיוא טרָאוו עסקיסַאּפ סָאד ןכוז

 ןוא עילעטס רעד ףיוא ןקוק ,רעמיצ ןטימ ןיא ןלעטשּפָא ךיז רע טגעלפ ,ןענופעג ךעלדננ

 ענייז ןפַאשעג טָאה רע תעב לעיצעּפס ,טפָא .טרָאו ענענופעג סָאד לוק ןֿפיוא ן'רזחרעביא

 טלָאמעד געלפ ךיא .טרָאו קיסַאּפ ַא בָאה ךיא יצ ןגערפ ךימ רע טגעלפ עדי עשיסור

 ןיימ ןעוועג זיא סיורג ןוא קיטכיר רַאפ ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ טרָאוװ ַא ןגָאלשרָאֿפ

 טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .דיל ןייז ןיא ןעמונעגניירַא טרָאװ ןיימ טָאה דוד עוו דיירפ

 וליֿפא טַאהעג ךיוא ךיא בָאה ליפעג עקיזָאד סָאד .ןפַאש ןייז וצ עטפתוש ַא יו טליפעג

 ן'דוד ןוא רימ ןשיווצ זיא סע .רעטרעוו עניימ ןגָאלשעגרָאפ טינ בָאה ךיא ןעוו טלָאמעד

 רַאפ עביל עמַאזניימעג ַא ןדנוברַאפ זדנוא טָאה סע .טפַאש'הבורק-טולב ַא יוװ רעמ ןעוועג

 זעּפשה ןייז .ןָאילעמגיּפ ןימ ַא סעּפע יוװ טַאהעג ביל ךימ טָאה דוד .רוטַארעטיל רענווש

 -סיכרַאנַא רעד ןיא ןיירַא ךיא ןיב סולפנייא ןייז רעטנוא .סיורג ןעוועג זיא רימ ףיוא
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 ג ךיוא טָאה דוד ןוא .ןירעֿפמעקטימ ַא ס'דוד ןרָאװעג ןוא גנוגעווַאב רעשיט

 א ךיוא רָאנ ,ווירב ענייז ןיא זיויב טינ רימ וצ ןליפעג ענייז טקירדעגסיוא

 .רעדיל
 עיירפ , רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ויא רע תעב קרָאי וינ ןיא ןטילעג ךס ַא טָאה דוד

 ַא ןיא טכענ עצנַאג וצ רעווש ןוא ןבעגעגרעביא טעברַאעג טָאה רע ."עמיטש רעמעברַא

 עכעלגעלק יוד .רעסַאו ןענורעג טושּפ טָאה'ס טנעוו סנעמעוו ןופ רעלעק ןרעטצנופ-בלַאה

 ןגָארקעג רע טָאה ןעמענ וצ טמיטשעגנויא םיוק טָאה רע סָאװ תוריכש עכעלטנכעוו

 רע רעבָא .טרעגנוהעג טושּפ טסָארּפ טָאה דוד .טינ ךיוא סָאד טפָא ןוא שדוח ַא לָאמנווא

 .טליפעג טינ רעגנוה ןייז ןליפא טָאה רע זַא טעברַא ןייז וצ ןבעגעגרעביא יווַא ןעוועג זויא

 ףוס-לכ-ףופ ןבָאה ןדוול עשיויפ ענייו טימ ןעמַאווצ ןדייל-המשנ עסיורג ענייז

 טינ טושּפ טָאה טנַאה עקנַארק ןייז ןעוו ,טלָאמעד טשרע .טנוזעג ןייז ןבָארגעגרעטנוא

 רעקיטכיזדניווש רעד טָאה ,רעגניפ עכַאוװש ענייז ןשיווצ רעדעפ ןייז ןטלַאה רעמ טנָאקעג

 קירוצ ןעמוק וצ ןוא קרָאי ןינ ןיא טעברַא יד ןזָאלוצרעביא ןעוועג םיכסמ רעניימ רעדורב

 ,גרעב יד ןיא ןרָאפ וומ רע זַא ט'הצע'עג ןבָאה םיריוטקָאד יד ןעוו ןוא .יטענוסניס ןייק

 ןייז לָאז ךיא זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ,ןעוװעטַאר רשפא םיא ןָאק טפול עשירפ יד ואוו

 .רעוונעד ןייק םיא טימ ןרָאפטימ טעוו סָאװ ,יד

 -ַאנַאס םוש ןייק טַאהעג טינ ךָאנ רעוונעד טָאה קירוצ רָאו קוצכעז עכעלטע טימ

 ךיוא רימ ןטלָאװ ,ןטלַאטשנַא עכלעזַא טַאהעג ָאו טלָאװ יז ןעוו וליפא ןוא .סמוירָאט

 ךיא בָאה .טַאהעג טינ טלעג ןייק ןבָאה רימ לייוו רַאֿפרעד טושּפ ,ןייג טרָאד טנַאקעג טינ

 טװאורּפעג ךיא בָאה ךָאנרעד .רעוונעד ןופ טָאטשרָאפ ַא ןיא זיוה ןיילק ַא ןעגנודעג

 ערעדנַא וצ ןרעמיצ עכעלטע ןעגנידרַאֿפ ךרוד ןיילַא ךיז ןוא רעדורב ןיימ ןטלַאהסיוא

 עקנַארק-וָאלוקרעבוט ןייק טלעפעג טינ ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא .עקיטכיודנווװש עמערַא

 רעוונעד ןיא זיא דוד זַא ןענופעגסיוא ןבָאה ייז יװ לענש יוזַא ןוא .קרָאי ןינ ןיא

 ןבָאה ,טלעג קינייוװ טַאהעג עלַא ןבָאה ייז יוװ יוזַא ןוא .זדנוא וצ ןעמוקעג ייז ןענייז

 ךעזרעמיצ עגנע יד ןיא ךעלטעב-גיילסיוא עשירעטילימ עבעלטע וצ טלעטשעגסיוא רימ

 עיצַארוק יד .רעטסעווש-ןקנַארק רעייז ןעוועג ןיב ,לדיימ קירָאי ןצכַא ןַא ,ךיא ןוא

 רעטצנעפ ענעפָא טימ ןרעמיצ עניילק יד ןיא ךעלטעב יד ףיאֹא ןגיל ןיא ןענַאטשַאב זיא

 -רעד ַא וצ ןייג ךיא געלפ גָאט ַא לָאמ יירד .וק רעד ןופ ךלימ עשירפ ןעקנירט ןיא ןוא

 סָאד ךיא געלפ ךָאנרעד .קלעמ רעד ןופ ךלימ עמערַאװ יד ןעגנערב ןוא רעמרַאֿפ ןקיאייב

 .ךעלטעב עטלעטשעגסיוא-גנע יד ייב רעזעלג ןיא ןלעטשעצ

 לָאמנויא יו רעמ .יירעטסעװש-ןקנַארק ןיימ ןוֿפ ןטילעג ךס ַא טָאה רעדורב ןיומ

 ארומ מָאה רע .םייהַא ןרָאפ לָאז'כ זַא ,ןטעבעג ךימ ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רע טָאה

 לָאז ,עקנַארק-זָאלוקרעבוט ליֿפיוזַא ןשיווצ ןייז ןיימ ןוא טעברַא ערעווש ןיימ זַא ,טַאהעג

 ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ רעבָא .קנערק רעשירַאטעלָארּפ רעד ףיוא ןגיילקעװַא טינ ךימ ךיוא

 .ןיילַא ן'דוד ןיימ ןזָאלרעביא ןגעוו ןרעה טלָאװעג טינ ןליפא בָאה

 ןבָאה רימ ןוא רעוונעד ןייק ןעמוקעג ויא החּפשמ עצנַאג רעזדנוא ןעוו ,רעטעּפש

 .רעסעב לסיב ַא ןרָאװעג עגַאל ןיימ זיא ,זיוה-גנידרָאב רעמעװקַאב ןוא רעסערג ַא טנפעעג

 .טמוק טיוט רעד זַא ,טליפעג טָאה רע .טרעגרערַאפ ךיז טָאה טייהקנַארק ס'דוד רעבָא

 וצ קירוצ ךיז ןרעקמוא ןוא ןרעוו-טנוזעג ןגעוו ט'מולחעג קיד'תונשקע רע טָאה ךָאד רעב

 .קרָאי ןינ ןיא םעברַא ןייז וצ ןוא גנוגעווַאב רע

 טכיוהעגסיוא דוד רעדורב ןיומ טָאה ,טכַאנייב רעגייז ַא ייווצ ,רעבָאטקָא ןט-17 םעד

 טניז טסואוועג בָאה ךיא .סמערָא עטלפייווצרַאפ עניימ ןיא המשנ עניײר-לַאמשירק ןייז

 םושב ךיא בָאה ,ןברָאטשעג תמאב זיא רע ןעוו רעבָא .טנעָאנ זיא טיוט רעד זַא םישדה

 ןיב'כ יו קנעדעג ךיא .קנַאדעג ןכעלקערש םעד טימ ןכַאמ םולש טנַאקעג טינ ןֿפוא

 עניימ ןוא סיורַא סַאג רערעטצניפ רעד ףיוא ענעסָאשעגרעטנוא ןַא יוו ןפַאלעגסיורַא
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 ָא
 יָא

1 



 ץטַאק .מ

 (*טלַאטשע;ג ןייז

 ַא ;רעדילג יד ןופ יובעג םעד ןיא עירטעמיס ,ךיוה רעלעטימ ןופ רוגיפ עדארג ַא

 ַא ןסָאגעגסיוא זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןגיצ-סטכיזעג עטרַאצ ,עלעדיוא טימ םינּפ קיטכיל

 ןגיוא ץערַאק ,עטנפעעצ סייוו רָאּפַא ; ליפעג ףיט ןופ ןוא ץנעגילעטניא רעכיוה ןוֿפ ןח

 ךיז טלגיּפש סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא -- ןעמערב-ןטָאש עקימרָאפ-ןקרא טימ טמיוזַאב

 קידנעטש ןטלָאװ ייז יוװ ,גנורעדנואוורַאֿפ ןימ ַא ,ףורסיוא ןוא עגַארפ ַא ּפָא קידנעטש

 : ןגָאז ךייא

 ןבעל ןוא קילג ,ץביל רַאפ ,שטנפמ ,ָא

 ; ןפַאטַאב טלציו יד ,רוטַאנ ירד זיא
 ,ןבצנעג דרש ףיירפ ַא זיא ריד

 ,טפַאלקשרַאפ שטנצמ ןוא ררֶצ זיא טציא ןוא

 ןוא םענעברָאטשרַאפ גנַאל םענופ טלַאטשעג יד ןגיוא עניימ רַאפ םויה דע טייטש יוזַא

 טרעוו םענעי ייב ,םינפ ַאזַא לָאמנויא טעו סע רעוו .רעטכיד ןכעלסעגרַאֿפמוא גנַאל ךָאנ

 ...קיבייא ףיוא קורדנייא ןַא ןזָאלעגרעביא טרעוו טרָאד ןוא ןצרַאה ןיא םערַאוװ

 .המשנ ןייז ןופ טייקנייר רעד ןיא ןענַאטשַאב זיא טֿפַארק-רעביוצ ס'טַאטשלעדע . ..

 -ַאבמוא טָאה סָאװ ,טפַארק עשילַארָאמ ַא -- ןזעוו ץנַאג ןייז ןופ טייקרעביוז רעד ןיא

 טימ ,בוט גזמ םעד טימ ,תודימ עטוג יד טימ ,טייקכעלטיז ריא טימ טקריוועג טסואוו

 ךרוד ןדייפ ןברעוורעד טינ ךיז ןָאק שטנעמ ַא ןכלעוו ,ןטפַאשנגווא עכעלרעדנואוו ענעו

 ...המשנ ןייז ןרעטיול סָאװ ,םירוסי

 םעד טימ טנעקַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ךיא בָאה ,זיוה ןיא ןווָארַאטָאלָאז ווב ...

 טָאה רע קורדנויא ןכעלביל-רעביוצ ַא רַאפ סָאװ .רָאי ןט1888 ןופ רעמוז ןיא טעַאּפ

 ענעי ןסעגרַאפ טינ ךיא לעװ לָאמנייק ןוא !טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיילג טכַאמעג

 זדנוא טָאה רע ןעוו ,םורַא ןכָאװ עקינווא ןיא ,טליֿפרעד סעּפע בָאה ךיא עכלעוו ,גנונַארָאפ

 עלַא טינ וליפא ןַאד ךָאנ טָאה רע) שידיי ןיא רעדיל עטשרע ענייז ןוֿפ ענווא ןזעלעגרָאפ

 -- ,("ץ, ַא ףיוא "ף, ַא ןטייברַאפ טפָא טגעלפ ןוא טקנעדעג טוג תויתוא עשידוו
 ."האווצ ןיימ , דיל סָאד

 ,םייקיצרַאה ַאזַא ןוא ,טסַאּפעגוצ דיל םוצ רימ ןבָאה דיל שיסור ַא ןופ עידָאלעט ַא

 ,םייהנזעװנָא ןייז ןיא טינ ןעגניז סע ןגעלֿפ רימ ןעוו ,טליפעג ךיז טָאה שפנה-תילכ ַאזַא

 -רָאפ ,טליפעג ענַאמוט ןַאד םעּפע בָאה ךיא .ןגיוא יד ןיא ןפיולנָא ןגעלפ ןרערט זַא

 קילבנָא רעשיזיפ ןייז טינ רעבָא .ךיז ןשיווצ ןבָאה גנַאל טינ םיא ןלעו רימ זַא ,טנאעג

 ןוא לָאמ ןטשרע םוצ טכעלטנֿפערַאפ ,גנולדנַאהּפָא רעסערג ַא ןופ ןטנעמגַארפ (*

 עטלמַאזעג ס'טַאמשלעדע דוד ןוֿפ עבַאגסיוא רעמשרע רעד וצ ריֿפניירַא ןַא יו 69

 .10ע9 רָאי ןופ עבַאגסיוא רעד ןיא טקורדעגרעביא ךיוא .קרעוו
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 ןעוועג זיא רע םירָאװ ,גנומיטש ןייז טינ ךיוא ןוא קורדנייא ַאזַא רימ ףיוא טכַאמעג טָאה

 ,םנוזעג ןעזעגסיוא טָאה ,רוטַאנ רעטפיטרַאפ ךיז ןיא ,רעליטש ַא לָאװבָא רערעטנומ ַא ןופ

 ,טנאעג ךיז טָאה'ס רעבָא .ןרָאי ןוא תוחכ ענייז ןוֿפ גנואילב רעלופ ןיא ,קרַאטש ןוא קיטנמ

 ןטסדנימ םעד ןופ טגעװַאב טרעוו סָאוװ סָאד זיא טייווק רעלעדייא וצ ַא ,רענייר וצ ַא זַא

 ,רעבָארג רעד וצ טסַאּפעגוצ טינ יוזַא זיא סָאװ ,ץרַאה קידנליֿפ וצ ַא ; לטניוו-ריפעז

 .ערעפסָאמטַא רעזַאושזרוב ,רעיור ,רעטלַאק

 עשידיו עטשרע 'ד ןבעגסיורַא ןביוהעגנָא ןַאד ןבָאה ?טייהוירפ ןופ ןרענָאיּפ , יד

 עשידיי עטשרע ענייז ןענישרעד ןענייז ריא ןיא .?טייהרַאװ , ,גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא

 ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה ,שידיי ןיא ןביורש וצ ךוזרַאפ ןטשרע םעד ךָאנ ןוא ,ןטכידעג

 ..."?טניירפ רעטעברַא , רענָאדנָאל ןיא ךיוא ןקיש וצ

 וינ ןופ ךָאק ןקידלמוט םעד ןיא ךיז ןבעלוצנייא םיא רַאפ ןעוועג זיא רעווש ..

 טָאה ,ּפַאש ןיא טעברַא רערעווש רעד ייב ָאד שינעמוקּפָא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ ןוא קרָאי

 גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ טָאה רע ןענַאװ ןופ ,יטעניסניס ןיא קירוצ טרעקעגמוא ךיז רע

 טקישעגוצ ,(םישדח עכעלטע יו רעמ טינ טריטסיוקע טָאה יז) ?טייהרַאװ, רעד ןוֿפ

 -סאפ , ןבירשעגרעטנוא ,"ןרעטשנעגרָאמ , גנוטייצ רעד ןיא ןציקס ןוא רעדיל ענייז

 ןגעלפ ןטקודָארּפ ענייז ןוא ,ךַארּפש עשידיי יד טרעטסיײמַאב ןיוש טָאה רע .?לערַאק

 ."טניירפ רעטעברַא , רענָאדנָאל ןיא ןוא גנוטייצ רעד-טָא ןיא טֿפָא ןענוישרעד

 -סיורַא ןוא תוחוכ ערעייז טגנערטשעגנָא רעדיוו ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה 1889 עדנע

 ערעכיז ןייק טַאהעג טינ טָאה יד ךיוא רעבָא ,"עמיטש רעטעברַא עיורפ , עטשרע יד ןבעגעג

 ןיא ןָאשנעװנָאק ַא רָאנ ,תוחוכ ןופ גנואיינַאב רערעטייוו ַא ךָאנ ןעוו ןוא ,ץנעטסיזקע

 וונ סָאד ףיוא ןעמ טָאה ,טַאגעלעד סלַא ןעמוקעג זיא טעָאּפ רעד רעכלעוו ףיוא ,0

 ןרָאװעג טלייוועגסיוא קימיטשנווא טַאטשלעדע זיא ,גנוטייצ יד ןבעגסיורַא ןביוהעגנָא

 עיגרענע ןוא טפַארק עצנַאג ןייז .קרָאי וינ ןיא ןבילברַאפ זיא רע ןוא רָאשקַאדער ריא סלַא

 טעָאּפ רעד טָאה ןַאד זיב ."עמיטש רעטעברַא עיירפ, רענעי ןיא טגעלעגנוורַא רע טָאה

 סע טָאה רעוו .ןעמוקַאב טינ ןשָארג ןייק רעדעפ ןייז ןוֿפ ןטקודָארּפ יד רַאפ לָאמנייק

 ַא רעבָא ? ןרידנַאגַאּפָארּפ ןופ ,ןריטיגַא ןוֿפ ,ןביירש ןופ הסנרּפ ןגעוו טכַארטעג ןעד
 טלַאהעג ַא .ךיז ןקיטפעשַאב טנָאקעג טיג ךַאז רעדנַא ןייק טימ ןיוש ךָאד טָאה רָאטקַאדער
 ,ךָאוו ַא רַאלָאד ןעצ טלַאהעג רעד ןעוועג זיא לַאנימָאנ .ןעמוקַאב טוומעג ךָאד רע טָאה
 סנעמעוו ןגעוו ,רעטצעל רעד ןעוועג רָאטקַאדער רעד זיא רעבָא ךעלכעוטַאמ .ךיז טכוד
 רעד רַאפ טנכער ג ך וא סָּאד טלה ןיוהַט םק.9 ר; ןוא ,טגרָאזעג טָאה ןעמ פלַאהעג

 יד ,ןריטסיזקע ןענָאק לָאז גנוטיוצ יד זַא ,ןעוועג זיא ךַאז-טּפיוה יד ,גרָאז רעטצעל
 ףרַאד ןעמ סָאװ ,טעברַא ןַא -- שדוקה תכאלמ ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא עכלעוו גנוטויצ
 -עג ךעלנע ןיילַא ןַאד ןבָאה ,רעטעברַא סלייטנטסרעמ ,ןסָאנעג יד .שפנ תריסמ טימ ןָאט
 ןענָאמרעד וצ ןעוועג סָאד זיא רעטקַארַאכ ןלעדייא סרעטכיד םעד ןיא טינ ןוא ,טבעל
 ףיוא ןבָאה ףרַאד ,טלעג-הריד ףיוא ןבָאה ףרַאד ,ןסע ךיוא ףרַאד רעטכיד ַא זַא ,ןעמעוו
 ןופ ,רעדיל ענייז ןופ ,ןעלקיטרַא-טייל ענייז ןופ ליֿפיוו טסייוו רעוו ןוא .ךיש רָאּפ ַא
 -ווצרעביא ַאזַא טימ ,תומימת ַאזַא טימ ןרָאוװעג ןבירשעג ןענייז עכלעוו ,רעדליב ענייז
 ןבירשעג ןענייז ,ןצרַאה ןייז ןופ טולב םעד טימ שממ ,ןליֿפעג ןופ םערוטש ַאזַא טימ ,גנוג
 ...} ןגער ןופ סיפ עטצענרַאפ טימ ןוא רעמיצ טלַאק ַא ןיא ,טייהרעקירעגנוה ןרָאװעג

 רעדעי טימ טרעוו טעָאּפ רעד יוװ ,טקרעמעג ןיוש ןעמ טָאה 1891 רעמוז גנַאפנָא .- ;

 -ןגנול רענעי ןופ םינמיס יד ןזיוועג ןיוש ךיז ןבָאה סע .רעכיילב ןוא רעכיילב ךָאװ

 םיא וצ טניורפ ןבָאה טסיומוא .טלעוו רעד ןופ ןסירעגּפָא םיא טָאה עכלעוו ,טייהקנַארק

 וד ןזָאל ןוא ןרָאֿפקעװַא ןעד רע טעוו .טַאמילק רעדנַא ןַא ןיא ןרָאפ זומ רע זַא ,טדערעג

 ןיא ןוא ,טעטולבעג טָאה רע ,רַאפעג ןיא ןעוועג זיא ןבעל ןייז ? ןייגרעטנוא גנוטיוצ

 ןצרוק ַא םיא ןופ ןטלַאהרעד ,ןָאטסָאב ןיא קידנעייז ,ךיא בָאה רָאי םענעי ןופ ינוי
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 ןטסָאּפ ןקילייה ןייז ןופ רע טעוו טינַא ,טעברַא יד ןעמענרעביא זומ ךיא זַא ,םוטַאמיטלוא

 םעד ןעזעג .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא .טנעמָאמ ןטצעל םעד זיב ןטערטּפָא טינ

 טעוו ָאדַארָאלָאק ןופ טַאמילק רעד זַא ,טֿפָאהעג ןבָאה רימ .לָאמ עטצעל סָאד טעַאּפ ןביל

 .ןרָאפעג רע זיא ןיהַא .ןעוװעטַאר טכייליפ םיא

 ויב זיא רעטסעווש עכעלטרעצ ןייז ;ָאדַארָאלָאק ןיא ןעוועג רע זיא גנַאל ןטַאנַאמ

 ןוא טיונ רערעטיב רעד טימ ןפלָאהעג םיא יו טָאה ךיז ןעלגנַאר ; ןעוועג טייז ןייז

 יד ןוא טעטכידעג טרַאד רע טָאה תוחוכ עטצעל יד טימ ; טייהקנַארק רערעווש רעד מפומ

 ןופ טַאמילק רעד טינ רעבָא .ןבעגעגניירַא רעדיל ענייז ןיא טולב-ץרַאה סנּפַארט עטצעל

 ,רעטסעווש ַא ןופ טייקכעלטרעצ יד טינ ןוא עטנעָאנ ענייז ןופ עביל יד טינ ,ָאדַארָאלָאק

 רענעי זיא גָאמ רעבירט ַא .ןבעל םייב ןטלַאהרעד טנָאקעג טינ רעמ ןיוש םיא ןבָאה

 ןגָארמעגוצ טלָאװ טניוו רעד ןוא ןרערט ןּפָארט ןסיגרַאפ טיָאװ למיה רעד יו יוזַא ,ןעוועג

 .ןייוועג ןייז ודנוא וצ

 םעד ףיוא ,טיוט ןייז ןופ העידי עכעלקערש יד טמוק םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא ןוא

 .ןבעל ןיוז ןופ רָאי ןטסקיצנַאווצ-ןוא-ןביז

 1084 ,18 רַאונַאו



 ֹל קסווָאנַאי .ש

 ֹט ַאטשל עדע עינָאס
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 םויכרַאנַא ןשידיי ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ רענייא -- (1921--1869) ווָארַאטָאלַאז ללה

 -ויצ ןעשיטסילַאיצָאפ םוצ טנעָאנ רעטעּפש .רעביירש ןוא רָאטקעל .עקירעמַא ןיא

 ןופ רעמונ ןטשרע םעד טריטקַאדער טַאטשלעדע דוד טימ ןעמַאזוצ טָאה .םזינ

 .דער רענעדַאלעגנייא רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס ןיב (1884) "טייהרַאוװ,, רעד

 .םירבח עטנעָאנ סטַאטשלערע ןוֿפ רענייא ןעועג זיא .עפפאו .ו ,ןָאדנָאל ןופ

 ןרָאװעג זוא סָאװ ,"האווצ ןיימ, דיל סָאד טעמדיוװעג םיא טָאה טַאטשלעדע

 וויא "האווצ יד .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןעגנוזעג טרעוװ ןוא רעלוּפָאּפ יוזַא

 .שידיי ףיוא רעדיל עטשרע טטַאטשלעדע ןופ ענייא

 .רעקיטירק ןוא גרוטַאמַארד ,טסיצילבוּפ ,רָאטקַאדער -- (1941--1804) ץטַאק השמ

 ןענַאטשעג זוא .עקירעמַא ןיא םזיכרַאנַא ןשידיי ןופ רעריפ רענעעזעגנָא

 ןוֿפ גנולמַאז עסיורג יד טריטקַאדער טָאה ןוא ,טַאטשלעדע דוד וצ טנעָאנ רעייז

 .ןָאדנָאל ןיא 1909 רָאי ןיא ןטפירש סטַאטשלעדע

 עיירפ, רעד ןופ רָאטקַאדער ,רָאטקעל ,רעביירש -- (1989--1804) יקסוװוָאנַאי .ש

 טסיכרַאנַא טרעוו .1917 זיב 1899 רָאי ןופ ףיולרַאֿפ ןיא "עמיטש רעטעברַא

 ןטסיכרַאנַא 4 ןעוו ,1886 ןיא ,"עידעגַארט רעגַאקיש , רעד ןופ םשור םעד רעטנוא

 ךיוא טָאה גנוטכירניה עקיזָאד יד) .עגַאקיש ןיא ןרָאװעג ןעגנַאהעג ןענייז |

 .(טַאטשלעדע דוד ףיוא םשור ןקידנעלסיירטפיוא ןפיט ַא טכַאמעג

 -סוורַא ןרָאי רעק-80 יד ןופ ףוס םוצ זיא -- ןָאסלָאט.טַאטשלעדע (הרש) עינָאכ

 סעדער טימ ןעגנולמַאזרַאפ עשיטסיכרַאנַא ףיוא טַאטשלעדע דוד טיט ןטָארטעג

 רעדורב ריא יירטעג רעייז ןעוועג זיא  סעיצַאמַאלקער ערענָאיצולָאװער ןוא

 -רעטנוא ףיוא ןטערטסיורַא יז טגעלֿפ טיוט ןייז ךָאנ .גָאט ןטצעל ןייז זיב

 ,רעטלע ןפיט ריא ןיא ,טציא .קנעדנָא סרעדורב ריא ןרעייפ וצ ןעגנומענ

 ,ןוז ַא ןריא ייב ךיז יז טניפעג ,טלעטשעגֿפיונוצ טרעוו ךוב עקיזָאד סָאד ןעוו

 .ןילקורב ןיא (ןָאסלעט .רד) רעטקָאד ַא



 (* ןהאק לאכימ .רד

 רעלעק סרעטענ ןיא

 רעבָא בָאה ,ןריּפַאּפ ןוא םיבתכ עניימ ןשיווצ טכוזעג ןוא טרעטשינעג בָאה ךיא --

 -רַאפ ןיומ זַא ,יונעג סייוו ךיא .ןענוֿפעג טינ טשינ רַאג אֿפוג ןטַאמשלעדע ןופ רעדייל

 ץעגרע רעבָא ייז ןענויז ; םיא ןופ ווירב לסיב שּפיה ַא רָאג טַאהעג טָאה יורפ ענעברָאטש
 .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןצנַאג ןיא רעדַא טגיולרַאפ

 ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא ,םובלא לקישטניילק ַא ןריא ןענופעג רעבָא בָאה ךיא
 .שיסור ןיא ןוא שידיי ןיא טַאטשלעדע ןופ ןעמעָאּפ ענעבירשעגנוירַא עצרוק עכעלטע
 -עלטֿפַאשניימעג ךס ַא רָאג טַאהעג ןבָאה טַאטשלעדע דוד ןוא (רעטענ ַאנַא) אנא וורפ ןיימ
 ויז .טרעדנוחרָאי (ןט10) ןקירָאֿפ ןיֿפ ,ונו רע-,! יד ןופ ףוס םוצ ךיז ןשיוװצ סעכ
 .ןעוועג גנוי רָאג עדייב ןענייז ייז ןעוו ,טנעקַאב ָאד ךיז ןבָאה

 ןענייז ייז .ןטייקכעלנעזרעּפ עקידריווסנביל רעייז ןעוועג עדייב ייז ןענייז לכ םדוק
 -טמייהיורפ םעד ןופ ןרענָאיּפ ,לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג
 -עווַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא טנערבעצ טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ףמַאק
 .עקירעמַא ןופ גנוג

 רעייז ןופ עטסרעייט עמַאס סָאד ןייז וצ בירקמ טיירג ןעוועג ייז ןענייז עדיוב
 טַאטשלעדע ןוא ,לַאעדיא ןקיליוה רעייז רַאפ ,אֿפוג ןבעל סָאד קימיונ ןעוו ןוא ,ןבעל
 .ןָאמעג עקַאט סע טָאה

 ,טגייצרעביא ,רעמיורט עשיריל-וויאַאנ ,עשיטקַארּפמוא ןעוועג ייז ןענייז עדיוב
 ,עוונ ַא ןעגנערב ךעלדנע טעוו סָאװ ,עיצולָאװער עלַאיצַאס יד ןָא טמוק טָא-טָא זַא
 ,טלעוו עיירפ ַא

 רעווו ןיא ; טלעֿפעג ורמגל ןדויב ייז טָאה עיציזיווקא ןוא טלעג ןופ שוח רעד
 רעדָא םזילַאירעטַאמ ןופ ץמש רעטסדנימ רעד אצמנב ןעוועג טונ ווא תוהמ ןצנַאג
 ,טפַאשרעה

 עטסעֿפנויוא רעבָא ענעדיישַאב ,עליטש ןעוועג עדייב ייז ןעניוו רעטקַארַאכ ןיא

 ןיימ ןיא .תומשנ עלעדע ,עסיורג .שיטסיאורטלַא ,קיצרַאהטיירב ,טנַארעלָאט .ןשטנעמ

 יוז סָאװ ,ןבעל'כ ,דָאש ַא .טנגעגַאב טינ ןשטנעמ ערענעש ןייק ךיא בָאה ןבעל ןצנַאג
 ןרַאגלואוו ןופ טלעוו ַא ןיא ,טייצ רעייז רַאפ רָאי טרעדנוה ַא ןרָאװעג ןריובעג ןענויז
 -רַאפ ןוא תומחלמ ,האנש-האנק ,עיצַאטַאולּפסקע טימ לופ יירעמערק ןוא םזילַאירעטַאמ
 זוא םוצנירּפ רעטסכעה רעד .ןשטנעמ םעד ןיא טביולגעג ןוא טבעלעג ןבָאה ווז .ןכערב
 .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד וצ עביל ןוא ,תמא וצ ןבערטש רעד ןעוועג ייז ויב

8 
 לא

 .1800 רַאי םעד ןיא ,קרָאו ןינ ןוא טנגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד םיא טימ ךיז בָאה ךיא
 ןופ :ןגיוא ענוימ רַאֿפ ןענַאמשעג טציא טלָאװ יז יו טקנוּפ טלַאטשעג ןיוז קנעדעג ךיא
 ,לדרעב ןיורב ץרוק ַא טימ טלגנירעגמורַא םינּפ ךעלגנעל ,סַאלב ַא ,סקואוועג ןלעטימ

 .1084 רָאו ןופ ,רמרמ ןמלק וצ ווירב ַא ןופ (-

13 
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 עכלעוו ןגיוא ,ןגיוא עניורב עסיורג ,זָאנ עשיכוירג עגייש ַא ,עכעלקיד סָאװטע ןּפיל

 .םינּפ קיטכול ,ןייש ַא ;טֿפַארק רעשיטענגַאמ ַא טימ ךיז וצ ןגיוצעגוצ ךייא ןכָאה

 לָאמ רָאּפ ַא ,'טניירפ רעטעברַא , רענָאדנָאל ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה ןביירש שידיי

 ,טפירשנכָאו עשיטסילַאיצָאס בלַאה ַא ,/גנוטייצסקלָאפ , רעשידיי רעגיה רעד ןיא ןבירשעג
 רעטָאפ רעד) ,יקסווַאלסַארב .רד ןוא ץנומ סעזָאמ .רד ןופ טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסיורַא

 רעשיטסיכרַאנַא-שידיי רעד ןיא ךָאנרעד ,(וַאלסַארב עיפָאס ,ןירעגניו ארעּפָא רעד ןופ

 טפירשנכָאו רעלַאקידַאר-שידיי רעד ןיא ןבירשעג ךפ ַא רע טָאה רעטעּפש ."טיוהרַאוו,
 .1990 ,ינוי זיב רַאונַאי ןופ טריטסיוקע טָאה סָאװ ,"ןרעטשנעגרָאמ רעד,

 םעד ןבירשעג טלָאמעד ןעמ טָאה ווזַא .שטייד ?.עניווָאלָאּפ , ןעוועג זיא שידיי ןייז

 רעד ןיא דיל ןיוז ןיא .טנָאקעג טינ ןצנַאג ןיא רע טָאה שיאערבעה ."ןָאגרַאשז , ןשידיו

 לעוו רבק ןופ קלָאפ םוצ , הרוש ַא ךיו טנופעג ,/טניירֿפ עטוג עניימ וצ , ,"טיײהיירֿפ,

 ...טםינ ךיא סייוו טגיילעגסיוא רבק טרָאװ סָאד טָאה רע יוזַא יו זיא ."ןעגניז ךיא

 ןיא ,18/0 רָאי ןיא ,רדס ןטשרע םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטענמ ַאנַא יורפ ןיימ

 ןמטימ 1882 ןיא יז זיא עקירעמַא ןיא ןעמוקעג .עינרעבוג רעקלַאוװאופ ,ָאװָאטסוגַאי

 זיא (ן"יא) רעטענ בקעי םהרבא ,רעטָאפ ריא .ןרעטלע יד טימ ןעמַאווצ ,"םלוע םע,
 ןבָאה םיתב ילעב יד ןעוו .הרות דומלת רעקרָאי וינ רעד ןיא רערעל ַא ןרָאװעג רעטעּפש

 ןָא ,עביל רעיירפ ןיא ןבעל ןעגנַאגעג ויא ַאנַא רעטכָאט ןיוז זַא ,טסואוורעד רעבָא ךיז

 ךיילג םיא ייז ןבָאה ,ןהָאק לאכימ ,רָאטַאטיגַא ןשיטסיכרַאנַא םעד טימ ,ןישודקו הּפוח
 .ןרינגיזער וצ ןעגנואווצעג

 דוד ,רעטענ ַאננַא רעכלעוו ןיא גנובעגמוא רעד חוכמ רעטרעוו רָאּפ ַא טציא ןוא

 -עברַא רעשידיי רעד ןופ ןטסילַאעדיא-ןלַאקידַאר עשידיי עלַא טעמכ ןוא ךיא ,טַאטשלעדע

 .עקירעמַא ןיא ָאד טבעלעג טיוצ רענעי וצ ןבָאה גנוגעװַאב רעט
 -רָאפ ַא ןטלַאה וצ ןָאטסָאב ןופ ןרָאװעג ןדאלעגנייא לָאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא תעב

 ,קרָאו ןונ ןוא ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןופ טלקמ םוקמ רעד ,סַאג דרַאשטרַא 26 ןוא גַארט

 ,סַאג קלָאּפָאס ןצכעז רעמונ רעלעק ןיא טריפעגנוירַא לכ םדוק ךימ ןעמ טָאה ,1890 ןיא

 םהרבא ןוֿפ "ץַאלַאּפ , רעד ןעוועג זיא סָאד .לַאטרַאװק ןשידיי םעד ןוֿפ ןטימ עמַאפ ןיא

 עטשרעטניה ייווצ יד ןוא .טגָאזעג סנויטשימ ,לבלעוועג-וייּפש ַא טנרָאפ .רעטענ בקעי

 לַאז רעד ,רעמיצפָאלש ,רעמיצסע סָאד ,ךיק יד ןעוועג ןענייז ךעלמירדח ערעטצניפ-בלַאה

 .ןיולַא טליוו ריא סָאװ ןוא

 וכרמ רע 'תמא רעד ,רעטנעצ רעלעוטקעלעטניא-קיטסייג רעד ןעוועג טרָאד זיא סָאד

 טנַאקעג קידנעטש ריא טָאה ןטרָאד .טיוצ רענעי ןיא ָאטעג רעקרָאי וינ רעד ןופ ינחור

 -סָאנגא ,ןטסיכרַאנַא ,ןטסילַאיצָאס ,ןטעטלוקַאפ וילרעלַא ןופ ןטנעדוטס ,םיליכשמ ןפערט

 -ומש ,ןסעגעג ןעמ טָאה טרָאד .רָאי ץנַאג ַא ןופ ןלַאקידַאר םתס ןוא ,ןטסיאעטא ,רעקיט

 .ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ןוא עכעלטפַאשנעסיוו עלַא רעביא טריטַאבעד ןוא טריד

 טֿפיול ?טָאי , ַא יוו ןעזעג ךיא בָאה ,לָאמ ןטשרע םעד ןיירַא טרָאד ןיב ךיא ןעוו |

 : עומָאטַאנַא טרידוטש ןוא טנַאה ןיא ןברַאש ןכעלשטנעמ ַא טימ רעמיצ ןרעביא םורַא

 -נוא ןַא ןיא טעוװװערבוזעג ןוא ןַאמ הרבה רעטרַאדעגסיוא ןַא ןסעזעג ויא לקניוו ַא ןיא

 סוֿפ ַא סעפע ףיוא ןסעועג עטירד ַא זיא טנַאװ ןיוא ויב ; ךוב-טסקעט ןקסרענעשז

 סָאד , טרידומש ןוא (? ןלוטש ףיוא טלעג טַאהעג טלָאמעד ןעד טָאה רעוו) עלעקנעב

 .ןָאדורּפ ןופ קרעוו יד ןיא טפיטרַאפ ןעוועג ןענייז ערעדנַא ; סקרַאמ לרַאק ןופ ?לַאטיּפַאק

 .ןיקטָאּפָארק רעדָא ןינוקַאב
 ןיא ,לבלעוועג-זויּפש ןוא ןפלָאהעג טָאה ,רעטכָאמ עטסטלע וד סלַא ,ַאננַא עניילק יד

 יד וצ הרוחס ךעלקעּפ ןגָארטעגמורַא ,שעוו ןשַאוועג ,ןרעמיצ יד טקינוורעג ,ךיק רעד

 ןוא טנעיולעג טייצ רעקיבלעזרעד ןיא ןוא ,ןשזַאטע עטסכעה יד ףיוא ןכָארקעג ,םינוק
 .עיגָאלַאוצַאס ,עימָאנָאקע ,ןבַארּפש טנרעלעג

 רשפא ןוא ,טסידומלת ןוא רעערבעה רעסיורג רעד ןעוועג זיא רעטענ בקעי םהרבא

 ; םסילַאיצָאס רעלַאקידַאר-ַארטלוא ןַא ,2רוקיּפַא ר,קיד- גומש רפכ רעד ,רַאּפרעד עקַאט:



 185 תונורדז

 ,ןטֿפירשטיוצ עגיה יד ןיא שידיו ןיא יַאס ,שיאערבעה ןיא יַאס ןביירש טֿפָא טגעלפ רע

 רעשידיו רעד ןוא טָאג ןשידיי םעד רעביא שידיי ןיא קרעוו ַא ןבעגעגסיורַא טָאה רע

 ןצנַאלפ ,ןעמולב ,ןטקעזניא :טפַאשנסיוװרוטַאנ ןיא טנרעלעג ךס ַא טָאה רע ;עיגילער

 .רעכיטיורק ןוא
 ,טַאהעג ביל עלַא ןבָאה םיא זַא ,זיא תמא רעד .טַאהעג ביל רעייז רע טָאה ןטַאטשלעדע

 וא ,ןייש-ךעלנעמ וא ,גנוי יא .טרעטעגרַאפ טושּפ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד לעיצעּפס

 רעט'מולח'רַאֿפ רעד , ןפור םיא ןגעלפ רימ ? ןעגנַאלרַאפ יורפ ַא ןַאק ךָאנ סָאוו .טעָאּפ ַא

 ."ךאלמ
6 

 בי יא

 -עג טָאה טַאטשלעדע דוד רעכלעוו ןיא ערעפסָאמטַא יד ןעוועג זיא רעֿפעגמוא סָאד

 רָאג טָאה רע .ןבעל ןכיירטסייג רעבָא ןגנוי ןייז ןופ טייצ רעקיגָאװ רענעי ןיא טבעל

 ץרוק זיא טייצ יד וזַא ,טסואוועג טלָאװ רע יו סעּפע .טייצ רענעי ןיא ןפַאשעג ךס ַא

 בָא םיא טדיינש ןוא תומה ךאלמ רעד טמוק טָא-טָא זַא ,ליפ יוזַא ןַארַאפ זיא טעברַא ןוא

 .ןבעל ןרַאבטכורֿפ ןגנוי ןייז

 ךיז טגעלפ רע ןעמעוו טימ ,טייצ רענעי ןופ עגנייז טניורפ ןוא םירבח יד ןשיוװצ

 .רד ,ףָארַאטָאלָאז ללה .רד ןעוועג ןענייז ,רעלעק ס'רעטענ ַאננַא ןיא ןענעגעגַאב טפָא רָאג

 ,יקסווַאלסַארב .רד ,ץנימ .רד ,ףָארעזוועי ַאיטַאק ,יורפ עטנרעלעג ןייז ןוא ןָאסירעמ .מ .ו

 ,ץטַאק השמ ,ןילדנימ .ו ,יקסווָאנַאו .ש ,ַאינוינ יורֿפ ןייז ןוא ףָאלעּפָאק .י .מ ,סיאול .ר

 טרעבָאר ,ץיוורוה קיזייא קחצי ,יקסוועשַאדור ,(טיווקליה רעטעּפש) ץיווָאקליה סירָאמ

 .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ,ןַאמקרעב .סקעלַא ,ןַאמדלָאג ַאמע ,ןָאדנָאל ריאמ ,ןָאסלעט

 ןַא ןעוועג ָאטעג רעקרָאו ןונ יד זיא ס'טַאטשלעדע יוװ המשנ רעשיטעָאּפ ַאזַא רַאפ
 -מוא יד וצ טסַאּפעגוצ ךיג רָאג ךיו רע טָאה ןגעווטסעד ןופ רעבָא .אנרעפניא רע'תמא

 ןצנַאג םעד טימ טעברַא רעקילייה רעד ןיא ןֿפרָאװעגניײרַא ךיילג ךיז טָאה ןוא ןדנעטש

 טייקיטעט עטּפַאהרעביפ ןייז זַא ,ןייז רעייז ןָאק סע .םזימיטּפָא ןקיטכיל ןייז ןופ רעייפ

 יד זַא ,טסואווַאב ויא סע .ןעגנול עטֿפַאהרעביפ ענויז טימ ןָאמ וצ ךס ַא טַאהעג טָאה

 ןקידימַאלּפ ןוא גנונעפָאה טימ לופ דימת ןענייו עקטָאכבַאשט ןופ ןרויל סָאװ ןשטנעמ
 רענעלּפ ,ןטֿפול רעד ןיא רעפעלש ייו ןעיוב ןדנוטש עטצעל עמַאס יד ןיא .םזימיטּכָא

 ..טפנוקוצ רעטייוו רָאג רעד ףיוא

 רעבָא ,תוקחד ןוא טיונ ,טײקמערָא ןיא טבעלעג טַאטשלעדע טָאה קרָאי וינ ןיא

 .םוילַאעדיא ןוא טפַאשביל טוימ טלגנירעגמורַא

 (* יקסווָאנַאי ש

 סולפנייא ס'טַאטשלעדע

 טיוט ס'טַאטשלעדע סָאװרַאֿפ רָאלק טינ ךיז ייב גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ ןיב ךיא

 ; ןָאדנָאל ןיא רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט ףיוא קורדנייא ןקיטלַאוװעג ַאזַא טכַאמעג טָאה

 ענייז סָאװ רַאפרעד רעדָא ,גנוי יוזַא ןברָאטשעג זיא רע סָאוװו רַאפרעד ןעוועג סָאד זיא וצ

 ןוא ןליפ ןקיטלָאמעד םעד וצ טסַאּפעגוצ יוזַא ןעוועג ןענייז ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל

 סע ווא רעדָא ? סעקינשַאּפערָאה עקידנליֿפ קרַאטש רעבָא עכַאפנויא ץנַאג יד ןופ ןעקנעד

 ןבכעלטייהיירפ ןשידיי ןוֿפ ןרָאי עטשרע , : ס'יקסוָאנַאי .ש ןופ לטיּפַאק ַא (-

 .1048 ,?םזירַאוצַאמב
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 ? ןטפירש ענייז ןופ זיולב טנַאקַאב ןעוועג ייז זיא טַאטשלעדע לייוו ,רַאפרעד ןעוועג

 -עגסיוא עיוַאטנַאפ רעייז ןיא ךיז ןבָאה ייז ןוא ךעלנעזרעּפ טנַאקעג טינ םיא ןבָאה ייז

 .טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעוועג זיא רע יוװ ,ןשטנעמ רעדנַא ץנַאג ַא טלָאמ

 -רַאֿפ טָאה טַאטשלעדע וזַא ןרעוו טשטייטעגסיוא טינ עניימ הרעשה עטצעל וד לָאז

 ,רעדייל ,זיא סָאד יוװ ,םיא טימ טפַאשטנַאקַאב ערעטנעענ ַא ךרוד גנוטיידַאב ןייז ןיא ןריול

 גנוניישרעד עצנַאג ם'טַאטשלעדע :טרעקרַאפ טקנוּפ .ןשטנעמ ךס ַא ראג טימ לַאפ רעד

 ןרעוו וצ טנַאקַאב היכז יוד טַאהעג טָאה סָאװ ןדעי ףיוא קורדנייא ןֿפיט ַא טכַאמעג טָאה

 םענייא טָאה סָאו ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןיא סעשימענגַאמ סעּפע ןעוועג ויא סע .םיא טימ

 רעצנַאג ןווז טימ ןוא ןעוסיוא ןקידריוװקרעמ ןייז טימ ,רע .םיא וצ ןגיוצעגוצ ךיילג

 סָאוװ ,טרָאו סעדעי זַא ,טסנרע טולַאסבַא זיא רע זַא ,ןליפ טכַאמעג ךייא טָאה ,גנוטלַאה

 רעכעלנייוועג ַא םונ זיא רע זַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סע רע טניימ ,סיורַא טגָאז רע

 -רעד ןייז ,ץרוק .טרָאװ ןופ ןיז ןכעלבעטשכוב ןיא רעפמעק ַא רָאנ ,רעטכעלפ-ןעמַארג

 ,ןשטנעמ ַא ךיז רַאפ םעז ריא זַא ,קורדנויא םעד טכַאמעג ךיוא ףיוא טָאה גנונייש

 רעטסכעה ןוא רעטסנעש רעד ןֹוא ןענייז רעטרעוו עסיורג ןוא ןעגנולדנַאה סנעמעוו

 .עינַאמרַאה

 ןייז וצ ןעזעגסיוא טפָא רע טָאה ,טנָאקעג רעטנעענ םיא ןבָאה סָאװ יד רַאפ ,תמא

 ןסָאנעג וד רַאפ רעבָא ;דרע רעקידניז רעודנוא ןוֿפ םייוו וצ ,וויאַאנ-וצ לסיב ַא ןיוש
 טינ דָארג סָאד זויא -- רעמיורט ךעלקיטש ןעוועג ןעניוז עלַא ןעוו -- טייצ רענעי ןופ

 -נופ .טצַאשעג ןוא טכַאעג רעמ רַאפרעד םיא טָאה ןעמ .ןורסח רעסיורג ןייק ןעוועג

 ףעלקידעכָאו לסיב ַא ןכַאמ טוומעג זייווכעלסיב טייקטנעָאנ יד םיא טָאה ןגעווטסרעד

 .ןסָאנעג רעקרָאו וינ עכנַאמ ןופ ןגיוא יד ןיא

 ,יד ןגעק סעגירטנוא ענעדיױשרַאֿפ ןעגנַאגעגנָא ןטייצ ענעי ןיא וליפא ךָאד ןענווז

 יוװ ןסעגרַאפ רָאג ןבָאה ליפ זַא ןייז ןָאק סע .טנכיוצעגסיוא סעפע טימ ךיז ןבָאה סָאוװ

 ,תוחוכ עכַאװש ענייז עלַא טימ טעברַאעג ןוא טרעגנוהעג שממ טָאה טַאטשלעדע רעד טָא

 -ךָאוװ ?עמיטש רעטעברַא עיירֿפ, יד ןעגנערבוצסיורַא ודכ ,טכַאנייב יאס ןוא גָאמייב יאס

 -ער סלַא טַאטשלעדע וַא ,ןייז ןָאק סע .ןדנעטשמוא עטסרעווש יוד רעטנוא ךעלטנעכעוו

 טָאה רע ןעגנופַאש סנעמעוו ,יד ןשיוװצ םואנוש לסיב שביה ַא טכַאמעג ךיז טָאה ,רָאטקַאד

 רעייז סע ןָאק רַאפרעד .רעייפ ןֿפיוא טגיוטעג ןבָאה ייז לייװ ,ןזייווקירוצ טזומעג

 ןפיט ַאזַא טכַאמעג טינ ןסָאנעג רעקרָאי וינ יד ךיוא טָאה טיוט רעד זַא, ןייז טלָאמעג

 טַאטשלעדע זַא ,טסואוועג גנַאל ןיוש ןעמ טָאה קרָאי וינ ןיא וַא ןייז ןָאק סע .קורדנייא

 זיא טיוט ןייז ןוא ,?טייקנַארק רעשירַאטעלָארּפ , רעד ךרוד טיוט םוצ טלייטרוארַאפ זיא

 .למיה ןרעטיול ןופ ץילב ַא יוװ ןּפָארטעג טינ ייז טָאה רע .גנולצולּפ ייז רַאֿפ ןעמוקעג טינ

 ץלַא ןופ --- ויז .ןסָאנעג רענָאדנָאל יד טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא רעבָא יױזַא םינ

 ןטלַאהעג םיא ןבָאה --- םיא ןגעוו ןוא םיא ןופ טנעיילעג ןוא טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ

 ךיוא ןבָאה ייז .גנוגעווַאב רעודנוא ןיא איבנ םעד רַאפ ,ןקילייה ַא רַאפ ךעלבעטשכוב

 ויא רע וַא טסואוועג ןבָאה ייז ,ָאו .זיא רע קנַארק טסנרע יװ טַאהעג גנונַא עּפַאנק ַא

 רע זַא טרַאװרעד ןבָאה ייז רעבָא ;רעוונעד ןיא רע ויא רַאפרעד זַא ןוא קיטכיזדניווש

 טלָאו לַאפ ןייז ןעוו --- טנכערעג ייז ןבָאה --- םירָאװ .ןרעוו טנוזעג קירוצ ךָאנ טעוו

 -נַאגניא ןעוועג רעוונעד רַאפ קרָאי ןונ ןזָאלרַאֿפ ןייז ךָאד טלָאװ ,גנונעּפָאה ןָא יוזַא ןעוועג

 -כערּפ עניוז ןופ סנייא "?טניורפ רעטעברַצ , ןיא רע טָאה ונרעד .זָאלנוז ,זָאלסגנונּפָאה ןעצ

 ןסָאנעג רענָאדנָאל יד רַאפ ןעוועג רעבירעד זיא טַאטשלעדע ןופ טיוט רעד .רעדיל עקיט

 ןעוועג הרושב רעקירעיורט רעד ןוֿפ קורדנייא רעד זיא רַאפרעד ןוא טעטרַאוורעדמוא

 .רעקרַאטש
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 .רעטעברַא עשידיו רענָאדנָאל יד ףיוא טכַאמעג טיוט ס'טַאטשלעדע טָאה םשור ַאזַא

 ןוא ןבעל קרַאטש ַא וצ טריזוונאוולאג יינספיוא ןסָאנעג ךס ַא טָאה טיוט ס'טַאטשלעדע

 ןעוועג ןַאד זיב ןעגייז עכלעוו ןסָאנעג יד : רעקישכיוו ווא סע סָאװ ןוא .טייקיטעט

 רשפא .זדנוא ןגעק ןטעברַא וצ טומ ןקיטיונ םעד טַאהעג טינ ןבָאה ,רענגעק ערעודנוא

 -רענגעק רעייז ייז ןבָאה ךעלטנעפע רעבָא ,זדנוא ןגעק טעברַאעג ליטש רעד ןיא ייז ןבָאה

 .טלעטשענּפָא טפַאש

 ןַאטרַאג .ס .ש

 עיירפ רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד יב

 "עמיטש רעטעברַא

 ןעוו ,םייצ רעד וצ .ש .א .ֿפ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןעוועג זיא ןָאסרַאג .ס .ׁש)

 רעד .טפורשטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ויא טַאטשלעדע דוד

 .עיפַארגָאיבָאמווא ס'נָאסרַאג ןופ ןעמונעגסיורַא זיא טסקעט רעקידנגילרַאפ

 .(ָא"וויו ןיא ךיז טניֿפעג טּפירקסונַאמ רעד

 ָאד .ןָאורעּפ 4 רעדָא 8 ַא ןופ ךעלטנייוועג טַאר-גנוטלַאװרַאפ ַא טייטשַאב ןטייל ייב

 .טַאר-סגנוטלַאװרַאפנסַאמ ַא סע זויא ָאד .שרעדנַא זוא

 ןופ עיצקַאדער ןיא ןביילקפיונוצ ךיז ןָא ןביוה ךָאװטימ ןדעי טנווָא ןיא 8 םורַא

 יד ,דייס טסיא ןקע עלַא ןופ ןטסיכרַאנַא עלַא טירטס סרעגטָאר ףיוא .ש .א .פ רעד

 .רעלדעפ ןוא רעמעברַא ןענייז עקירעביא יד ,ןטנעגילעטניא ןענויז ייז ןופ טייהרעמ

 .עּפורג רעשיטסיכרַאנַא רעקרָאי וינ רעד ןופ רעריפ יד ןיירַא ןעמוק רעגײזַא 9 םורַא

 ןוֿפ ןטנעדוטס עקינייא ןוא ןהאק לקיימ .רד ,ווָארַאטָאלָאז .רד ,ןָאסירעמ .רד ,ווָאלוּפַאק

 ,יקסנאדשזריג .רד רעקידרעטעּפש רעד ןעוועג זיא עטצעל יד ןשיוװצ .סעשזדעלַאק יד

 ןיא ןוא ןענישַאמ-וונ ןופ רעגַאל ַא טַאהעג ןַאד טָאה סָאװ ,ןַאמסענויב רעד ,ווָאלעּפַאק

 ןייז .עדנערג עצנַאג יד טריֿפ ,קירבַאפ-טשרואוו ַא ןיא רענטרַאּפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש

 .ףיוא טמוק סָאװ עגַארפ עדעי טסילשַאב גנוניימ

 .רעדרָא וצ ןפורעג גנוטימ רעד טרעוו ןַאד ,חעש עבלַאה ַא ןעמ טעקַאלַאב ביוהנָא ןוא

 רַאפ סענויב וד ןופ טכירַאב ַא ,רעטלַאװרַאפ םעד ,רימ ןופ טרעדָאפ ןַאמרעשט רעד

 זַא ןיא ,ווז בינ ךיא סָאװ ןטייהלצנייא יד ןוֿפ טַאטלוזער רעד .ךָאװ רעטצעל רעד

 ןרָאװעג טדנעוװעגנָא ןעניוז ןעלטימ עקיטכיט .ש .א .פ רעד טימ טכעלש רעווז טלַאה סע

 ךיז טרעסערגרַאפ עיצַאלוקריצ יד .טינ טפלעה סע רעבָא ,גנוטייצ יד ןטיירּפשרַאֿפ וצ

 לוסּפ ףירט םעד ןבָאה טינ ןליוו (רעפווקרַאפ-גנוטייצ) םרעליד סוינ יד ןופ עליפ .טינ

 -טָאג ַא רַאפ סטנעמוייטרעוודַא ןייק ןבעג טינ ןליוװ טיילסענויב יד .סדנעטס יד ףיוא
 ערעדנַא ןופ ןּפורג עשיטסיכרַאנַא ןוֿפ ןעגנורעייטשייב .סָאד ןפור ויז יו ,גנוטייצ עזָאל
 רעד ןופ ןבַאגסיוא יד ןקעד וצ גונעג טינ טיווו רעבָא .זיוווכעלסיב ןיירַא ןעמוק טעטש
 טימ קיטכיזרָאפ ןיוז לָאז ןעמ ,ייז ךיא גָאז ,םַאוטַאר ןעוועג טלָאװ סע .עיצקַאדער
 ןוא ףיוא ןצייר ייז .לַאקידַאר ליֿפוצ ןענייז סָאװ ,עיגילער ןגעוו ןעלקיטרַא ןביירש
 ,ןסַאמ עשיסקָאדָאטרָא וד ּפָא ןסיוטש

 טנול ,טַאמשלעדע דוד טעָאּפ רעד ,רָאטקַאדער רעודנוא זַא ,ךיוא ויז טכירַאב ךיא

 ןכוזַאב קירוצ געט עכעלטע טימ ןרָאֿפעג ויא רע .רעביפ ןכיוה טומ טעב ןיא קנַארק
 לודניא ןַא ףיוא ץעגרע טרַאּפשעגנווא זיא רעכלעוו ,טסאמ ןַאהַאי טסיכרַאנַא ןשטווד םעד
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 טָאה טַאטשלעדע ןוא רעקידמערוטש ַא רעייז ןעוועג זויא רעטעוו רעד .קרָאי וינ ןבעל

 .רָאטקַאדער ןטייוװצ ַא ןביילקסיוא ןזומ ייז ןלעוװ ,טליקרַאפ קרַאטש ךיו

 .רד .טייקנַארק ס'טַאטשלערע ןגעוו גנונוימ ס'ווָארַאטָאלָאז .רד ליוו ןַאמרעשט רעד

 ןופ רָאנ טשינ טדייל טַאטשלעדע סָאד טגייצ סיזָאנגַאיד ןייז זַא טרעלקרעד ווָארַאטָאלַאז

 וצ םוא .ךעלרעפעג רעייז ויא סָאװ ,ינק יד ןיא סיזָאלוקרעבוט טָאה רָאנ ,גנוליקרַאפ ַא

 .ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד ןייק ןקישקעװַא ןטַאטשלעדע ןעמ זומ ,ןבעל ןייז ןעוװעטַאר

 ןַאמדלַאג ַאמע

 טסילַאעדיא רענייר רעד

 -(םימשב) "ירעסָארג , ןרעטניה ,דיַאס-טסיא רעד ףיוא סרעטענ יד ןוֿפ בוטש יד

 .רעטנעצ רעלעוטקעלעטנוא ןַא ,םלוע ןלַאקידַאר םעד רַאפ סיוַאָא רעד ןרָאװעג זיא ,למערק

 רעד :ןפָא טיירב ןעוועג קידנעטש בוטש וד זיא ,וורפ ס'רעטענ ,עטסָאבעלַאב רעד ייב

 -ייבוצ יײלרעלַא) ?יקסוקַאז , עטסעב יד טימ (רעביק) דובכ רעבייר רעד ןוא ?רַאװָאמַאס ,

 ועוועג ןענייו ןלעבער עגנוי וד רימ .שיט םעד ןופ רעטנורַא טינ לָאמנייק ןענייז (ןעו

 .למערק-רעטענ םעד ןופ ןדנוק ,עקידנעגנערב-חוויר ןייק טינ ביוא ,ערַאבקנַאד

 ךיו ךיא בָאה ס'רעטענ יד ייב .םייה עכעלקריוו ןייק טַאהעג טונ לָאמנייק בָאה'מ

 -נעטשרַאפ רעקיטייזנגעג רענווש רעד ןופ ערעפסָאמטַא רעקינוז רעד ןיא ןעוועג היחמ

 -געמַאווצ יד .רעדניק ערעייז ןוא ןרעטלע יד ןשיוװצ טריטסיוקע טָאה סָאװ ,שינעד

 ןעגנַאגעגקעװַא ןעניוז ןטנוװָא יד ,עטנַאסערעטנוא קידלַאװג ןעוועג ןטרָאד ןענייז ןטפנוק

 ןוא ןציוװ עגולק יד ךרוד ןרָאװעג רעקידעבעל ךָאנ ןענייז סָאװ ,סעיסוקסיד ןיא

 ןענייז רעוגניירַא ןוא טסעג ץטֿפָא יד ןשיװצ .תיבה-לעב ןקיצרַאה רעזדנוא ןופ ןסַאּפש

 טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענייז סע ןעמענ סנעמעוו ,טיילעגנוי עקיאייפ רעייו לָאצ ַא ןעוועג

 .ָאטעג רעקרָאי וינ רעד ןוא

 ,שטנעמ רעשיטסילַאעדיא רענייפ ַא,; טַאטשלעדע דוד ןעװעג ךיוא זיא ייז ןשיוװצ

 ייב טבילַאב ןעוועג ןענייז סע טלָאװער ןוֿפ רעדיל סנעמעוו ,לגיופ-םערוטש רעקיטסייג ַא

 .לַאקידַאר ןקידנדייר-שידיי ןדעי

 ליזַאב ןעמָאנ ןרעטנוא ןבירשעג טָאה סָאװ ,רעװָאשװָאב ןעוועג ךיוא זיא ךָאנרעד

 רעשיטעָאּפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןופ שטנעמ רעוװיסלוּפמיא ןוא רעוויטיסנעס ַא ,להַאד

 .גנובַאגַאב

 -עגנוי ערעדנַא ןוא ,סיאול ,יקסנאדשזריג ,ץטַאק .ט ,ןהאק לאבימ רעגנוי רעד ןוא

 ןעלדנַאװרַאפ קידנֿפלעה ,ם'רעטענ וד ווב ןפערט ךיז ןגעלפ ,עקידנגָאזוצ ןוא עקיאויפ ,טויל

 טפָא ךיוא טָאה סעדנָארַאב ףסוי .תוחמש עלעוטקעלעטניא עכעלקריוו ןיא ןטנווָא יד

 -רעכַאמקוָאלק םעד ןיא ןפלעה וצ רימ ךָאנ טקישעג סָאד טָאה רע ןוא ,ןעמונעגלייטנָא

 .קוורטס
 ,1951) "ףיַאל יַאמ גניוויל, ךוב סינַאמדלָאג אמָצ ןופ
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 !חנורכז 10

 עלָאר עסיורג טליּפשעג טָאה .ןיטסוכרַאנַא עשידיי -- (1940--1869) ןַאמדלָאג ַאמע

 ףיוא ןירעביירש ןוא ן'רענדער ..עקירעמַא ןיא םויכרַאנַא ןשידיי םעד ןיא

 (ןבירשעג טינ רעבָא ,סעדער ךס ַא ןטלַאהעג יז טָאה שידיו ףיוא) שילגנ

 ןעמָאנ םעד טימ ןעמַאזוצ טנַאמרעד טפָא טרעוו ןעמָאנ ריא .עגיר ןופ טמַאטש

 םָאה יו .ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא טסיכרַאנַא רעד ,דניירפ ןקירָאי-גנַאל ריא ןופ

 -ַאּפָארּפ ןוא לַארָאמ-סטכעלשעג ,עילימַאֿפ ןוֿפ סעגַארפ טימ ןבעגעגּפָא בור סָאד ךיז

 .עיגילער ןוא םויטַאנַאפ ןגעק עדנַאג

 םעי ןופ רעטכָאט .(1920--1870) עטרבח ַא ,עטנַאקַאב ַא סטַאטשלעדע -- .רעטענ ַאנַא

 ריא טָאה טַאטשלעדע דוד .(1918--1842) רעטענ .ו .א טסיאעטַא-טסילַאיצָאפ

 ו} ינ+ טרעוו -- רעטעּפש .שידיי ןוא שיסור ןיא ,רעדיל עכעלטע טעמדיוועג

 .ןהאק (לקיימ) לאבימ .רד ,רעביורש ןוא טסיכרַאנַא םענופ יורֿפ

 טָגה .(1994-1860) רעלעטשטפירש ,טסילַאיצָאס -- שטיוורוה קיזייא קהצי ,רד

 ,רד

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא עילָאר עסיורג טליּפשעג

 -רַאפ-רעטעברַא ןלַאנַאיצַאנ-שידיי םעד ןוא ,גניר .ברַא ןיא ,סנָאינוי יד ןיא

 ןיא .עמיטש .ַא .ֿפ, יד טריטקַאדער טַאטשלעדע דוד טימ ןעמַאזוצ טָאה .דנַאב

 ןשיווצ םידעפ-סגנודניברַאֿפ טכוזעג ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא .1891 רָאי

 .רד טימ ןעמַאווצ) טדערעג טָאה רע ..ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצַאס ענעדוישרַאפ

 סטַאמשלעדע ףיוא טנעמונַאמ-הבצמ םעד ןופ גנוקעדפיוא רעד ייב (קַאװיּפס

 .1918 .ווָאנ ןט08 םעד ,רבק

 רעוונעד ןוֿפ רָאטקָאד-טּפיוה ןוא רעביירש -- {!יקסװוָאקַאויּפס) קַאויּפס םייח

 רעד ףווא .ע .ד טימ ןעמַאווצ עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ; םוירַאטינַאס

 ןוא קַאװיּפס .ח .רד .עפורג-םלוע-םע רעד טימ 1889 רָאי ןיא ,ףיש רעקיבלעז

 -רעביא-ךנת ןוא רעטכיד םעד טימ ןעמַאווצ טָאה ;שידיי ןופ רענעק א ןעוועג

 ןיא דליב סָאד ."ךוברעטרעוו-שידיו סָאד  טלעטשעגנעמַאווצ ןשאוהי סרעצעז

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ויא רע תעב ןרָאי עגנוי סקַאוװיּפס ןופ
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 ןיקמורפ .א

 עכָאּפע ןייז ןופ טקודָארּפ - טַאטשלערע

 ,דָאירעּפ ןכעלרעדנואוו םענעי ןיא ךעלריטַאנ יוזַא ,טכייל יוזַא ןעגנַאגעגוצ זיא סָאד

 ...!טרעדנוהרָאי ןקירָאֿפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא יד ןוא --

 םענעפָא ןַא טימ ןוא הזַאיזוטנע טימ לופ ,רוחב רעטנעגילעטניא ,רעגנוי  ַא ...

 ןַא ןיא ןלַאפעגנוירַא ,דנַאל ןיא רעהַא ןעמוקנָא םייב ,רע זיא ,גנורעלקפווא רַאפ חומ

 עכעלנייועגרעסיוא ןַא םיא ףיוא ןבָאה טוומעג טָאה סָאו ,הביבס רעשיטסילַאעדיא

 ,גנוגעווַאב רענעי ןופ חוכ ןקיטסיוג םעד ,קירעהעג יו ןצַאשּפָא טציא ןַאק רעוו .העּפשה

 םזילַאעדיא ןייז טימ ,ךָאד טָאה ט ַא ט ש לע ד ע ןייא !ויורק ןכעלרעדנואוו םענעי ןופ

 .טלעוו עצנַאג ַא ןיוז עיּפשמ טנַאקעג ,טײקיליװרעֿפּפָא רעכעלביורשַאבמוא ןיוז טימ ןוא

 מימ ןלייצרעד טרעהעג בָאה ךיא סָאװ ,טנעדיצניא ןקידנריר ַא ןסעגרַאפ טינ ןָאק ךיא

 ,/?עמיטש רעטעברַא .רפ , רעטלַא רעד ןוֿפ טייצ רענעי ןגעוו קירוצ ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל

 : רַאטקַאדער ריא ןעוועג זיא טַאטשלעדע דוד ןעוו

 ,ןַא מ גנ ו ו עסַאנעג רעסיוועג א ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד

 זיא ,טיונ רערעטיב רעקידנעטש ריא ןיא ,"עמיטש רעטעברַא .רפ , רעד ייב .רענָאדנָאל ַא

 רע ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ טיוז-"טפעשעג , רעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ענייז טונימ עדעי

 יו ,ןעז וצ טַאהעג טינ טייצ ןייק טָאה רע .ךיז טוט םיא םורַא סָאװ ,ןעזעג טינ טָאה

 עצנַאג טציז ,תוחוכ יד רעביא טעברַא ,רעטכיד רעקנַארק ,רעמערָא רעד ,רָאטקַאדער רעד

 ןעגנַאגעגוצ טַאטשלעדע ויא לָאמנווא רָאנ ...רעקירעגנוה ַא ,רעלעק ןטכוופ ןיא געט

 ריא ,ןַאמגנוי עסָאנעג, :טגָאזעג ,קידװעמעש ,טייהרעליטש ןוא רעטלַאװרַאֿפ םוצ

 לופ ןענייז ייז ? םעז ריא .ךיש עניימ ןטכירַאפ זומ ךיא ? "רעדָאוװק , ַא רשפא טָאה

 .ךיש ענעסירעצ ענייז ףיוא ןויוװעגנָא רע טָאה ייברעד .. .?רעסַאװ טימ

 -רַאפ ןייז ןיא ןוא ,הּפרח רַאפ ןוא קיטייוװ רַאפ ךיז רעסיוא ןרָאװעג זיא ןַאמגנוי

 שטנעמ ַא רַאפ סָאװ, : רעטכיד ןעמערָא םעד ףיוא ןגירשעצ ךיו רע טָאה טייקנריול
 ?| ר ע ד ַָא פ טינ ריא טמוק סָאװרַאפ ? רדסכ ריא טגי יוו ש סָאװרַאפ ? ריא טנייז
 ."!טגָאירַאֿפ ןוא טיירדרַאֿפ יוזַא ךָאד ןיב ךיא ? ןסיוו ץלַא סָאד ךיא ןָאק יו

 א א

 ןגעוו טַאטשלעדע טביורש ,1889 יוַאמ ףוס ,עינָאס רעטסעווש ןייז וצ ווירב ַא ןיא

 ןפוא ןקיצרַאה ַא ףיוא ןבָאה טנוירפ רעקרָאי ןינ ענווז : גנושַאררעביא רענעמענעגנא ןַא

 עניילק יד ןעוועג זיא ןסירגַאב וצ םיא עטשרע יד ןוא ,גָאטסטרובעג ןייז טרעייפעג

 ,טעב ןיא ןגעלעג ךָאנ זיא טַאטשלעדע .ירפרעדניא רעגייזַא 8 ,תבש ַא ןעוועג זיא'ס .ונע

 טביורש ,ריט יד טנפעעג טָאה רע ןעוו .לרעמיצ ןייז ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רעצימיא ןעוו

 ,עקשטיניילק ַא זיא סָאד .רעטענ סימ ,עטנַאקַאב עטוג ןיימ ןעמוקעגנוירַא זיא , ,רע
 .עטוג ַא ןוא עכעלרע ןַא רעייו רָאנ ,עשירטנעצסקע ןַא עלעסיבַא ,ןימענורב עקניניוש

 טימ ךימ ןרילוטַארג וצ ןזיור עקידעבעל ןופ טעקוב ןקיזיר ַא טימ ןעמוקעג זיא יז

 ,קעװַא זוא יז זַא .עטשרע יד ןייז טגנידַאבמוא טלָאוװעג טָאה וז ןוא .גָאטסטרובעג ןיימ

 ןוא .הנתמ רעטנכייצעגסיוא רעד טימ ךיז ןקיווק ןוא ןזיור יד ןקעמש ןעמונעג ךוא בָאה

 בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד טינ .דניק ַא יווװ טיירפעג ךיז בָאה ךיא ? עינָאס ,טסייװ וד

 ךימ טצעש סע ףיט ווו טליֿפעג בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד טושּפ רָאנ ,ןעמולב ביל יוזַא

 עריא ןייז ןַאק ןבעגעגסיוא ,ורפ ןענַאטשעגֿפיוא לעיצעּפס זיא יז .לדיימ םערָא סָאד ּפָא
 "....ןעיורֿפרעד וצ ךימ ידכ ,ןטנעס עטצעל

 ("םוילַאיצַאס ןשידיי ןופ ננילירפ ןיא; ךוב ס'ניקמורפ .א ןופ)
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 ווַאלעּפָאק .י

 םולב ןוא שטנעמ

 ןוֿפ גנורעּפרעקרַאפ יד ,טייקסטוג עמריציפינַאזרעּפ יד ןעוועג זיא טַאטשלעדע דוד

 משינ .ןשטנעמ ןיא ןוא טייהשטנעמ רעד ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע .טּפַאשביל

 רעכעלטיא ןעוועג רעייט ןוא ביל זיא םיא ;שיטקַאּפ רָאנ ,עירָאעט רעד ןיא ,טקַארטסבַא

 עקידנענייש טימ ןגרָאמירפ ַא רימ וצ ןיירַא לָאמַא זיא טַאמשלעדע .רעדגוזַאב שטנעמ

 טָאה -- טעז טָא, --- .םולב ענייש ַא טנַאה ןיא קידנטלַאה ,םינּפ קיטכיל ַא ןוא ןגיוא

 עלעטייווק סעדעי ךעלביל ןוא קַאמשעג יװ טעז :וצ ךיז טקוק-- רומ וצ טגָאזעג רע

 ייז יװ ,טעז ;ךרוד ָאד ךיז ןציירק ןרילָאק ןוא ןברַאפ ליפיוו ,רָאנ םעז ; ַאד זוא

 ץנַאג ייז ןענייז ךָאד ןוא .ערעדנַא יד ןיא ענווא טפעהַאב ןוא טבעוװװעגנייא ןענייז

 ןעגניירברַאפ ,ןדייר ןָאק ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ .ביל ייז בָאה ךיא .רעדנוזַאב ךעלטייד

 ַא ןוֿפ טייקנביוהרעד ןוא טייקסיורג רעד וצ ייז ןעמוק יוװ -- ךָאד ןוא {ויז טימ

 רעד ךיוא .ןליפעג ,דנַאטשרַאפ ,טסייג ךָאד טָאה םדו רשב רעטס'טושּפ רעד ? שטנעמ

 זיא טָא :ןרילָאק ענעדוושרַאפ ךיוא ךָאד טָאה רע .עלייוו עלַא ךָאד ךיז טייב שטנעמ

 ןסיג תוחוכ ענעדיישרַאפ ליפיוו .טגרָאזרַאֿפ ,קיטעמוא, ןדייל ןופ טבירטַאב ,סעכ ןיא רע

 עקיצנוק ענוופ ַא רַאפ סָאוװ ,םזינַאכעמ רעטריצילּפמָאק ַא רַאֿפ סָאו ,ףיונעצ סָאד ךיז

 !זיא שטנעמ רעד הירב

 (?2ךד .ז 1928 "ףץקירצמַא ןיא לָאמַא, ס'ווָאלעּפַאק ןוֿפ)
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 דליב םוצ גנורעלקרעד

 -רַאפ םעד ןופ ןייבעג סטַאטשלעדע טימ ןורָא םעד טגָארט'מ יוװ טזייוו דליב סָאד

 םעיינ םוצ ,1892 רָאי ןיא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע ואוו םלוע-תיב םענעזָאל

 .רעוונעד ןיא ,םלוע-תיב גניר-רעטעברַא

 .1914 רָאי ןופ ,רעבמעווָאנ ןטכַא םעד

 ןעמוקעגרָאפ זיא היוװל עטייווצ עקיזָאד יד

 :סקניל וצ טכער ןופ -- דליב ןפיוא ןעמענ יד

1 

8 

8 

4 

6 

7 

8 

9 

.0 

.1 

.8 

8 

,4 

.5 

.6 

 ןַאמֿפעלאב הקבר

 ןייטשלעקנופ .ל

 טַאלבדלָאג .ב

 (טנַאקַאב טינ) .5 ןוא .

 סיפער דוד

 סיֿפער ירָאמ

 קַאבַאט סקַאמ
 רעינַאּפש .מ

 רענרעג סקַאמ

 ןָארטיצ .ה

 דירפ .מ

 (טנַאקַאב טינ)
 לעקניפראג .ב

 (טנַאקַאב טינ)
 רעינַאּפש ינעפ

 רעטשרעביוא רעד ןיא ןענייז ןורָא םעד ןגָארט סָאװ 4 ערעדנַא יד ןופ ןעמענ יד

 : סקניל וצ סטכער ןופ ,ייר : ייר רעטשרעטנוא רעד ןיא .סעצטיק .מ ןוא ןַאמפעלאח .ב

 .ןיוועל ןַאמדוג ןוא ףלָאדור



 (ָאקסיצנַארפ-ַאס) רעינַאּפש סקַאמ

 ס'טַאטשלעדע

 היוול עטייווצ

 רעינַאּפש סקַאמ

 טייקנייש רעד רַאפ שוח ןוא ןיז ןדעי ןרָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןַארַאפ

 ןוא טפַאשקנעב ןָא ,טסוּפ ןרָאװעג זיא ןבעל ןגייא רעייז .ןבעל ןופ טייקפיט ןוא

 רעד ףיוא שינרעטצניפ ןוא סטכעלש ,טייקטסוּפ רָאנ יז ןעעז אלימב ןוא םולח ןָא

 רערענעש ןוא רערעסעב ַא ןיא ןביולג רעד ןגיוא ערעייז ןיא זיא ױזַא ןוא .טלעוו

 -ַאב טזָאלעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ענעי .?עיּפָאטוא ןוא םולח; יו רעמ טשינ טלעוו

 ,םורַא םעד ןופ --- תוחוכ עלעקנוט יד ןופ ןשרעה

 סָאװ תוחוכ עלעקנוט ןבעל ןיא ןַארַאפ ןענייז'ס יו ױזַא טקנוּפ רעבָא

 עקיטכיל-קידנקריו ָאד ךיוא דימת ןענייז ױזַא ,ןשטנעמ םעד ןקירעדינרעד

 ןוא ןביולג םעד םיא ןיא ןקרַאטשרַאּפ ןוא ןשטנעמ םעד ןביוהרעד ייז .תוחוכ

 יד זיא תוחוכ יד-טָא ןופ רענייא .טלעוו רענעביוהעג ןוא רעקיטכיל ַא וצ ןבערטש

 קרַאטש ױזַא זדנוא ףיוא טקריװ יז .גנוקעלּפטנַא עשיטעָאּפ יד ,גנופַאש עשיטעָאּפ

 ןוא ןדיירפ סנשטנעמ םעד ּפִא טלגיּפש יז .טייקכעלשטנעמ רעפיט ריא בילוצ

 עכעלשטנעמ יד טמוקַאב םורעד .ןעגנונעפָאה ענייז ןוא ןעלפייווצ ענייז ,ןדייל

 יד ןעוװעג טשינ טלָאװ ןוא .עיזעָאּפ רעד ןיא קורדסיוא ןטסקרַאטש ריא המשנ

 עכעלשטנעמ עצנַאג סָאד טלָאװ ןַאד ,גנוטכיד ןופ גנוביוהרעד יד ןוא טסנוק

 םוצ גנורעטנעענרעד עקידנעטש ןוא געוװ רעזָאלגנונעפָאה ַא זיולב ןעוועג ןבעל
 ,רבק

 -נייוועג יד יו רעקידעכָאק ןוא רעפיט טליפ ,טפַאש רֶע תעשב .טעָאּפ רעד

 זדנוא רַאפ טפַאש ךַארּפש רעכעלטפַאשנדיײל ,רעסייה ןייז טימ ,ןשטנעמ עכעל

 רעתמא רעד ןיא .רעדליב עלופרילָאק ,עקידעבעל טּפַארק-גנולעטשרָאפ ןייז

 סָאװ טניימ ןוא רעביא ףיט ץלַא טבעל טעָאּפ רעד זַא ,ךיילג ריִא טליפ עיזעָאּפ

 -רַאפ טסנוק עשיטעָאּפ יד .ןצרַאה ןופ סױרַא ןעייג רעטרעוו ענייז זַא ,טגָאז רע
 ןוא םיא טרעטסײגַאב יז רָאנ ,ןגינעגרַאפ ןשיטעטסע רָאנ טשינ ןשטנעמ םעד טפַאש

15 



 תונורכז 196

 טנרעל שטנעמ רעד !ןייז ןכעלשטנעמ ןופ ןרעפס עכיוה יד וצ םיא טבייהרעד

 ןעק רע סָאװ סָאד ליפעג ךרוד שינעדנעטשרַאפ קרעוװ עשיטעָאּפ ןופ טלָאמעד

 ןטושּפ ןכרוד רעכיב עכעלטפַאשנסיװ עטסרָאלק יד ןופ ןענרעלסיוא טשינ ךיז

 רעטסיירט רעד ןייז ףרַאד רע ןוא -- ןייז רעטכיד רעד ןעק רעבירעד .לכש ןטלַאק

 .טייהשטנעמ רעד ןופ

 -נעטש םיא טָאה עזומ יד .טַאטשלעדע דוד רעזדנוא ןעוועג עקַאט זיא סָאד

 ואוו ,ןיהַא רָאנ ,ןירַא ןצַאלַאּפ עכייר יד ןיא טשינ -- געוו ןייז ףיוא טײלגַאב קיד

 -נײרַא רענעט עקיצרַאה ענייז ןבָאה טרָאד .טסיירט טפרַאדעג ןבָאה ןשטנעמ

 ואו ,רעצרעה ענעי ןיא ןליפַא .גנונעפָאה ןופ ןוא ןביולג ןופ ןיישנוז טכַארבעג

 םענעבילברַאפ םעד רע טניפעג ,שַא עטנערבעגסיוא לפייה ַא ָאד רָאנ זיא'ס

 ,גנורעטסייגַאב ןוא עביל ןופ םַאלפ םעיינ ַא וצ ןָא םיא טדניצ ןוא קנופ ןטצעל

 טבעל גנוטכיד ןייז .טרעביױצַאב טעטיוויאַאנ ןוא טײקכַאפנייא עפיט-ןטלעז ןייז

 ,תומולח ענעגייא ערעזדנוא ףיוא זדנוא רַאפ

 -לעדע .ד זיא ,רוטַאנ ןוא טנעמַארעּפמעט ,לַאעדיא ןייז טיול טסיכרַאנַא ןַא

 -נָא ךיז ןיילַא .טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד ןבעגעגרעביא ןצנַאגניא ןעוועג טַאטש

 "מע ןייז טָאה ,ןטעברַא ערעוװש ענעדיישרַאפ ייב רעטעברַאיּפאש סלַא ,קידנדייל

 ןופ םירוסי יד ןופ ךיוא טרירַאבמוא ןביילב טנעקעג טשינ המשנ עכעלדניפ

 עיזעָאּפ ןייז זיא רעבירעד .שנעגייא ענייז וצ בָאגוצ ןיא ,ןשטנעמטימ ענייז

 ןעמוקעג זיא עבילנשטנעמ עסיורג ןייז .ןייוועג ןוא קיטייוו טימ טליפעגנָא ױזַא

 רַאפ טּפיוהרעד רָאנ ,קנַאדעג ןופ טייהיירפ רעד רַאפ רָאנ טינ --- ףמַאק ןייז ןופ

 טימ ןלייט םיא ןענעק ןטעָאּפ קינייװ רָאג סָאװ ךירטש ַא --- ,ןליפ ןופ טייהיירפ רעד

 עבילנשטנעמ עסיורג ןייז רעבָא .רעפמעק-רעטכיד ןכעלברעטשמוא רעזדנוא

 -עג ןטימ טקינייארַאפ ןעוועג טינ ךיז טלָאװ יז ןעוו ,םָאקלופ ןעוועג טינ טלָאװ

 רעקיליײה ַא ןעוועג םיא ייב זיא ןשטנעמטימ יד וצ עביל יד .ליפעג-טייקיטכער

 -עג טָאה רעייפ רעד ןכלעוו ףיוא ,חבזמ רעד -- טייקיטכערעג יד ןוא ,םַאלפ

 ןַא ,טליפעג טָאה טַאשלעדע רעבָא .טסיירט -- ןייז ףרַאד גנוטכיד .טנערב

 ךיוא ףרַאד רָאנ ,ןשטנעמ יד ןופ רעטסיירט רעד רָאנ טינ ןייז ףרַאד רעטכיד רעד

 .טייהשטנעמ רעד ןופ רעטכיר רעד ןייז

 ךיז טבייהרעד טייהיירפ רעכעלשטנעמ ןופ לַאעדיא ןרַאפ גנורעטסיײגַאב ןייז

 ןז ע י ג י ל ע ר ןתמא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא טמענ יז זַא ,ךיוה ױזַא לָאמטּפָא

 ט ימ ן ב י ר ש ע ג טשינ; ןעגנופַאש ענייז רעבירעד ןענייז .זַא ט ס קע

 זיא סָאד .-| צ רַאה ןייז ןופ טולב ןטימ רָאנ ,טניט

 50 רעביא טימ עקירעמַא ןיא םוקנָא ןיימ ךָאנ ךיילג רָאלק ןרָאװעג רימ רַאפ

 ,גנוטכיד סטַאטשלעדע דוד טימ ךיז ןענעקַאב ןטשרע ןיימ ייב ןוא ,קירוצ רָאי

 רעדָא ,גנוגניזַאב רוטַאנ יד ןָא ױזַא טינ ךיז טעז עיזעָאּפ ןייז ןיא ביוא ןוא

 עסיורג ךס ַא יב ןעניפעג וצ זיא'ס יװ ,גנומיטש ןוא עיצַאטידעמ עשיריל יד

 םיא ייב זיא רוטַאנ רעד וצ גנַאעג ןי יז לייוו ,רעבירעד רָאנ סע זיא ,ןטעָאּפ

 רַאפ טינ טמוק סע יװ גנַאל ױזַא .טייהיירפ ןופ עיזיו רעד טימ שיטנעדיא

 יד טשינ רע טעז גנַאל ױזַא ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנוזיילרעד יד ןטַאטשלעדע
 :טגניז רע .רוטַאנ רעד ןיא ןוא שטנעמ םעד םורַא ?ןלַארטש ענעדלָאג;
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 ןלַאפ זוומ סעלַא ןוא ןענָארט ןוא ןטייק

 ; דרעווש סרעטעברַא םעד רעטנוא

 ןלַארטש ענעדלָאג טימ ,ןעמולב , עדנטפוד טימ

 .דרע יד ןריצַאב .טייהיירפ , טעוו

 -ירפ ןופ ףושיכ םענופ טכױהַאב ןעוועג טינ זיא טנגוי סטַאטשלעדע דוד

 -ירק יד ףיוא . . . טפַאהרעביוצ ןוא סיז ןעגניז ןלַאגיטכַאנ ןעוו ,ןטכַאנרַאפ-גניל

 ןקידנעגנילק ןפיוא טכיוועג קינייװ וצ טגיילעג טָאה רע זַא ,ןעגנוצעזסיוא עשיט

 ךיא ןעק יו; : ךובגָאט ןייז ןיא רע טביירש ,דיל ןופ םרָאפ רעקיטַאלג ןוא םַארג

 עשיגַארט סָאד רימ וצ ךיז טגָארטרעד סע זַא ,םַארג ןקידנעגנילק ןגעוו ןטכַארט

 ?ןרערט ןוא טנלע טימ לופ רָאנ ,ןעגנַאלק ןוא רעטרעוװ ןָא דיל-היוול

 טשרע ןוא ,שיסור ןיא ןעוװעג זיא ןפַאש סטַאטשלעדע ןופ בייהנָא רעד

 יד טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה (1882 ןיא) עקירעמַא ןיא קידנעמוק ,רעטעּפש

 ווירב ענייז ןופ םענייא ןיא .ןעמוקַאב ביל קרַאטש יז טָאה רע .ךַארּפש עשידיי

 קרַאטש זיא ךַארּפש עשידיי יד, :רע טביירש (ןָאסלעט עינָאס) רעטסעווש ןייז וצ

 ,שילַאקיזומ זיא יז סָאװ םעד ץוחַא .ןליפעג עניימ ןופ קורדסיוא ןרַאפ קיסַאּפ

 ףיוא ןעגנונעפָאה ענייז ןוא ןדייל סקלָאפ םעד ריא ןיא ןקירדסיוא ןעמ ןָאק

 רעכעלשטנעמ, רעד וצ גנובערטש יד טָא ןוא ."גנורעדירברַאפ רעכעלשטנעמ

 רעדיל ןוא ןעלקיטרַא ענייז ןיא טקירדעגסיוא טלוב רע טָאה ?גנורעדירברַאפ
 רעטעברַא רעיירפ, רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער טייצ רָאי ַא ןעוועג זיא רע תעב

 טעברַא רערעװש רעד בילוצ .קירוצ רָאי 60 רעביא טימ ,1891 רָאי ןיא ,"עמיטש
 ןצנַאגניא ןילַא ךיז ןָא רע טָאה גנוגעװַאב רעד רַאפ ןוא גנוטייצ רעד םורַא

 ןופ ןיוש ןייז -- זיב ,ןבעל םוצ עטסקיטיונ סָאד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ,ןסעגרַאפ

 ןייק טרָאפ רע ,ןכָארבעגנעמַאזוצ ןצנַאגניא טָאה רעּפרעק רעטכַאװשעגּפָא רעירפ

 .רעוונעד

 זיא רע ןכלעוו בילוצ קעװצ םעד רע טסעגרַאפ רעוונעד ןיא ךיוא רעבָא
 רעד טימ ןדנוברַאפ רעדיו זיא ןבערטש ןוא ןבעל ץנַאג ןייז ;ןרָאפעג ןיהַא
 רע .ןלַאעדיא טייהיירפ יד טימ ןוא גנוגעווַאב רעד טימ ,",יטש .ברַא .רפ;
 ,דניירפ ןטנעָאנ ןייז וצ ווירב ַא ןיא .רעוונעד ןיא ןזָאלרַאפ ןוא םַאזנייא ךיז טליפ
 : רע טביירש ,ןהָאק לאכימ

 עקידעבעל עטסנעש יד ןופ רעטעלב יד ןלַאפ סע ,טיוט ןוא טלַאק ץלַא זוא ָאד,
 ןיימ ןיא ,ךיז טכַאד ,ךיא בָאה עקיטציא יד יװ טיוצ עלעבַארעזימ ַאזַא ..רעמייב

 -עגרַאפ שטָאב טָאה ןעמ רעבָא ,ןיילַא ךיז ןופ ןעמ טדייל לָאמַא .טַאהעג טינ ןבעל
 .סייג עטוג לקיטש ַא ,סורג ןכעלדניירפ ַא ,טרָאװ טוג ַא טרעה ןעמ ,ערעדנַא ןוֿפ ןגונ
 -- סעּפע טסיווו ריא ביוא ,טינ םענייק ןוֿפ טרעה ןעמ - - . ליטש ץלַא רעבָא זיא ָאד

 ,?רימ טביירש

 ,ףוס רעד טמוק'ס זַא ,טליפ רע .טינ ךיז טרעסעברַאפ טנוזעג סטַאטשלעדע
 םוצ, טגניז רע ןוא . . . טבעלעג קינייװ יױזַא ,גנוי ױזַא ךָאנ : ךיז טלגנַאר רע
 טלַאה ,טױט-גינעק ,וד !ןטָאש רעצרַאװש !קעװַא !קעװַאא -- ?טיוט גינעק
 -רַאפ זיא לַאזקיש רעקירעיורט ןייז .טסיזמוא ץלַא רעבָא *! דרעווש ןייד ּפָא
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 ןָאטוצפיױא ךס ַא ךָאנ טָאה רע זַא ,טליפעג ןוא ןבעל טלָאוװעג טָאה רע .טלגיז

 טינ קעװ ,רעגניפרעביוצ ענייד טימ טינ ךימ ףור .עזומ ָא; :טגניז רע ןוא

 ,רענייז טסיײג רעקידנעילג רעד זיא ױװַא .?ץרַאה ןקנַארק ןיימ ןופ סענורטס יד

 -עגסיוא ןצנַאגניא ,רעייפ ןשירָאפסָאפ ןקידנדנעלב ַא טימ טנערבעג טָאה סָאװ

 ,ןרָאװעג ןשָאל

 דעונעד ןיא "גניר:רעטעבּרַאק ןופ םלוע-תיב ןפיוא טור טַאטשלעדע דיד

 רענעי ןופ בשות רעקירציגנַאל ַא סלַא .גרעב-יקַאר עקיזיר יד ןופ זסופוצ

 דענרָאמרַאמ רענייש רעד ףיוא ןקוק ןוא ןיהַא ןעמוק ןטלעז טינ ךיא געלפ ,טָאטש

 ןוא ןענעייל געלפ ךיא .טנעמונָאמ םעניא טסַאפעגנייא ,דליב ןפיוא ןוא הבצמ

 :"האווצ, רעד ןופ ןזרעפ עטצירקעגנייא טינַארג ןיא יד ןענעיילרעביא רעדיוו

 -מוא ןביילב טעוװ סָאװ דיל ןייז -- ?ןברַאטש לע ךיא ןעװ ,דניירפ עטוג ַא;

 יד וצ ,סָאטַאּפ ןוא טייקיטכירפיוא רעד טיול ,טרעהעג סָאװ ןוא ,ךעלברעטש

 ןייז ףיוא קידנקוק ױזַא ןוא .עיזעָאּפ רערענָאיצולַאװעד רעד ןופ רעדיל עטסנעש

 ךיז טָאה ,ענייז ןגיוא עוויאַאנ ,עדלימ יד טימ ,םינּפ ןפַאלב ןטצירקעג-ןייטש ןיא

 ֿבעד טימ ןוא ,גרעב יד ןופ טייקכיוה רעד ןיא ןייטש םיא עז'כ זַא ,טכודעגסיוא רימ

 ,"ףמַאק ןשיאָארעה, םוצ ןסַאמ יד רע טריפ טנַאה ןיא ןָאפ רעטיור

 ןייז ןגעוו תונורכז עניימ ןענעכייצרַאפ ךיוא טייֵצרָאי ןט60 םוצ ,ָאד רימָאל

 ,היוול רעטייווצ

 ךימ טָאה לַאזקיש רעד ןעוו ,קירוצ רָאי 40 רעביא טימ ,טייצ רענעי םורַא

 טינ טליפעגנָא ןעוועג טָאטש ענעי זיא ,רעוונעד ןייק ןבירטרַאפ יורפ ןיימ ןוא

 ןלערוטלוק ,ןקיטסייג ןיא ךיוא רָאנ ,טיוט םוצ גנַאג ןיא עקנַארק שיזיפ טימ רָאנ

 ,טייקליטש ַא סעּפע טליפעג ךיז טָאה'ס ביוא .טיוט ןעוועג טָאטש יד זיא ןיז

 ,םלוע-תיכ ַא ןופ ןדירפ רעד ןוא טייקליטש יד ןעוועג סָאד זיא --- ,טייקכעלדירפ ַא

 וצ טנעָאנ ןייז ןוא המשנ יד ןעמערַאװנָא טלָאװעג יוזא רעבָא ךיז טָאה סע ןוא

 יו יױזַא .הרוחש-הרמ ןייד ןביירטרַאפ וצ חוכב זיא טסייג ןייז סָאװ ,ןשטנעמ ַא

 ןברָאטשעג זיא טַאטשלעדע רעטכיד:-רעריטרַאמ רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ

 ,לייוו ַא רַאפ שטָאכ ,ןייז ןוא רבק ןייז ןכוזַאב וצ ןסָאלשַאב רימ ןּבָאה ,רעוונעד ןיא

 ,ףמַאק ןופ דיל סָאד ןעגניז ךיא לע רבק ןיימ ןופ, : דיל ןופ רעגניז םוצ טנעָאנ

 ןייז יינספיוא ןרעהרעד שינעכעדעג ןייז וצ טייקטנעָאנ ןיא ."דילסטייהיירפ ןיימ

 ,םלוע-תיב רעד ךיז טניפעג סע ואוו ןגערפכָאנ ןעמונעג ךיז ןבָאה ּרימ .גנַאזעג

 ןשטנעמ עטסרעמ יד .טנַאװ רענרענייטש ַא ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ריִמ רעבָא

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ עכעלטע ענעי טינ וליפַא ,טסואוועג טינ סע ןבָאה

 -לעדע טכוזַאב טינ לָאמנייק ןבָאה ייז ,, לייוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ טנעָאנ

 -תיב םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ימ סיורג טימ טשרע ."רבק סטַאטש

 ,םלוע
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 10 עריא טימ ,רעוונעד יו טָאטש ַא ןיא זַא ,ךעלגעמ ןעוועג סע זיא ױזַא יו
 סטַאטשלעדע ןופ סעּפע ןסיוו טשינ ןעמ לָאז ,טייצ רענעי וצ ןדיי טנזיוט 12 זיב

 טלָאמעד זיא סָאד --- רבק ןייז ןופ ןוא טיוט ןשיגַארט ןייז ןופ ,ןבעל-רעריטרַאמ
 ןוא ךיא .ןייז וצ לחומ רערעווש ךָאנ ןוא ןייטשרַאפ וצ רעווש זדנוא רַאפ ןעוועג

 טרָאד ןעניפעג וצ שטָאכ טכירעג ךיז ןוא םלוע-תיב םוצ קעװַא ןענייז יורפ ןיימ
 -עג טשיטנַא רימ ןענייז יו רֶעבָא .םיא ףיוא הבצמ רעקיסַאּפ ַא טימ רבק םעד
 טעמכ ןוא םענעזָאלרַאפ ַא ןעזרעד רימ ןבָאה ,ןיהַא קידנעמוק ,ןעוו ,ןרָאװ
 -עצ -- םירבק ענעקנוזעגנייא יד ףיוא .םלוע-תיב ןטצונַאב רעמ טינ ןיוש
 -יא ןעוועג ךעלגעמ טינ ןיוש זיא סע עכלעוו ףיוא ,תובצמ-ךעלטערב ענעכָארב
 ןייק וליּפַא יא -- רבק סטַאטשלעדע דוד ןופ ןוא .ןעמענ יד ןענעיי רעב
 !ןעוועג טינ ןמיס

 טרָא רעד זיא סָאד זַא ,טסואוועג טייקרעכיז טימ רעבָא ןבָאה רימ יוװ ױזַא
 -רעד זיא'ס ןכלעוו ןָא רעבָא טכוזעג רימ ןבָאה ,טקידרעַאב זיא טַאטשלעדע ואוו
 סָאד .םלוע-תיב ןופ ,שמש םוצ ,טסייה'ס ,רעעזפיוא םוצ קעװַא ןענייז רימ .גלָאפ

 וצ טדער'מ סָאװ ,םעד וצ טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא
 רעקימורַא רעד וצ טסַאּפעגוצ ןעוועג זיא ,ןגָאז ךיז טזָאל ,ןזעוו ץנַאג ןייז .םיא

 טָאה ,טגערפעג םיא ןבָאה רימ סָאװ ץלַא ףיוא .ערעפסָאמטַא רעטזָאלרָאװרַאפ
 "! ןעניפעג ריא טצװ ,טכוז ,טכוז ,טינ סייוו ךיא, :רעפטנע ןייא רָאנ טַאהעג רע

 ןעמָאנ רעד טנכייצרַאפ טינ ךיז טניפעג ערעייא רעכיב יד ןיא ןוא ,ונ; ---

 ,טגערפעג םיא רימ ןבָאה --- 7? טַאטשלעדע רעטכיד ןופ
 ריא טעװ ,טכוז, -- .רעפטנע ןייז ןעוועג זיא --- ,"רעכיב ןייק רעמ ָאטינ; --

 "! ןעניפעג

 רעירפ טייצ קיטש ַא טימ זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש טשרע
 סָאד ןוא ,ןרָאװעג טקידעשַאב קרַאטש גנוציילפרַאפ ַא ןופ םלוע-תיב רעד זיא
 ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא ,רעכיב יד טימ ןעמַאזוצ ,שמש ןופ גנוניואוו יד ,לדייב
 .. . . קיבײא ףיוא דרע םלוע-תיב רעד ןופ ךַאלפרעביוא רעד ןופ

 ןבָאה רימ רעבָא .קעװַא רימ ןענייז טימעג ןקירעיורט ןוא ןרעווש ַא טימ
 רעטייווצ ַא ןוא .ןרעוו ןענופעגסיוא זומ רבק סטַאטשלעדע זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ייב
 ןרעו טלעטשעגפיוא זומ רבק ןפיוא זַא ,ןרָאװעג ןרָאבעג זדנוא ייב זיא קנַאדעג
 ןייז ןוא לָאבמיס ַא ןוא ןורכז ַא ןייז לָאז טנעמונָאמ רעד !טנעמונָאמ רעקיסַאּפ ַא
 .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ גנורעטסײגַאב ןופ לַאװק ַא

 סָאד ןענעכייצרַאפ ,טײצרָאי ןט60 םעד ןופ געט יד ןיא ,ָאד ליוו ךיא ןוא
 עכלעוו ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןופ יורפ יד ,רעינאּפש ינעפ :עקידנגלָאפ

 "עג זיא ,ןטרעצנָאק ףיוא רעדיל סטַאטשלעדע ןעגנוזעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה
 סיורג ןוא ןליוו ןקידתונשקע ןַא טימ טָאה סָאװ ,עקיצניװ רָאג יד ןופ ענייא ןעוו
 -ַאב םעד ןריפוצכרוד טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז גנוגנערטשנָא
 רַאפ טנעמונַאמ ַא ןפַאשַאב ןוא רבק םעד ןכוזפיוא :שרעדנַא טינ -- סולש
 טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןענייז טירש עטשרע עריא .ןטַאטשלעדע
 טסייוו סָאװ ןצימע ןעניפעג וצ לַאטרַאװק ןשידיי ןצנַאג םעד טרעטשינעגכרודַא
 וצ ןעגנולעג ךעלדנע ריא זיא ימ סיורג טימ .רבק סטַאטשלעדע ןופ סעּפע
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 גָאט םעד ןיא הרובק וצ ןעמוקעג זיא דניק ַא סרעייז סָאװ ,עילימַאפ ַא ןעניכעג
 -נַא םעד ןבעל סנייא ךיז ןעניפעג םירבק עדייב זַא ןוא ,היוול סטַאטשלעדע ןופ
 טלָאװ טַאטשלעדע יו טליפעג ןבָאה רימ ,דיירפ רעזדנוא ןעוועג זיא סיורג .ןרעד

 ,םיתמה:תיחת ןענַאטשעגפיוא
 סָאד .טנעמונָאמ ןקיסַאּפ ַא ןפַאשַאב וצ :סולשַאב ןטייווצ םוצ ךָאנרעד

 קיטיינ ךָאד זיא .ןבעל ןיא ןריפוצכרודַא ךַאז עטכייל ץנַאג ןייק טינ ןעוועג זיא
 עמוס עקידנטיײדַאב ַא ךיוא ,ןטַאטשלעדע וצ עביל ןוא ןליוו ןטוג ַא ץוחַא ,וצ רעד

 ןופ בור סָאד .סיזירק ןקידארומ ַא ןופ טייצ ַא טלָאמעד סע זיא ןעוועג .טלעג
 ,וצרעד .טעברַא ןָא ןעגנַאגעגמורַא ןעוװעג ןענייז דניירפ עקינייו ערעזדנוא
 ,"ןלַאקידַאר, ,זדנוא ןעמ טָאה ןײמעגלַא ןיא זַא ,טכַארטַאב ןיא ךָאנ טמענ'מ ןעוו
 -רַאפ ףרַאד'מ עכלעוו ןוא ,רעוונעד רַאפ רַאפעג ַא ןענייז סָאװ ,"םיסרוקיּפַא, יד
 יו ,ןײטשרַאפ ןיוש ןעמ ןָאק -- ,טָאטש ןיא טַאהעג ביל קרַאטש טינ ,ןקיליט

 .ןעוועג זיא טעברַא יד רעווש

 ךָאנ ןעניפעג ךָאד ךיז ןלעו סע זַא ,טרַאװרעד רימ ןנָאה םעדצָארט רעבָא
 ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו רָאנ .טַאטשלעדע דוד ןופ רערערַאפ ןוא דניירפ גונעג
 -ַאב רעזדנוא טליײיטעג טינ ייז ןופ עטסרעמ יד ןבָאה ,ןַאלּפ רעזדנוא טימ ייז וצ

 רימ, ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,"רעוונעד ןיא טייקנַארק ןוא טיונ ליפוצ , .גנורעטסייג
 ןופ ןּפעלשסױרַא ייז ןפלעה ,עקידעבעל יד טימ ןקיטפעשַאב רעמ ךיז ןפרַאד
 עכלעזַאע :ױזַא טריטנעמוגרַא ןבָאה רעדיו ערעדנַא ."טייקנלַאפעג רעייז
 וצ ,סיורג וצ רָאג ןענייז ,טַאטשלעדע .ד יװ ,רעפמעק ןוא רעגניז-רעריטרַאמ
 .טנעמונָאמ םענרענייטש ַא ךרוד ןקיבײארַאפ ןפרַאד ייז לָאז ןעמ לַאסרעוװינוא
 ךיז טניפעג טנעמונָאמ רעייז ןוא ,טייהשטנעמ יד ןזיילרעד וצ ןעמוקעג ןענייז ייז
 ."טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ וצ ןבערטש סָאװ יד עלַא ןופ רעצרעה יד ןיא

 טלעטשעגנדירפוצ רעבָא ,רעטרעוו ענױזַא ןעגנולקעג טינ ןבָאה סע ןייש יו
 טלעטשרַאפ טייקנייש:עזָאּפ ַא זַא ןטלעז טינ ךָאד טפערט .טינ זדנוא ייז ןבָאה
 ןפרָאװעגנײרַא ,ןטייקירעװש עלַא ץָארט ,רעבירעד ךיז ןבָאה רימ ...תמא םעד
 -דנוא דניירפ ןוא םירבח לָאצ ַא ןוא ,טרעיודעג טָאה גנַאל טינ .טעברַא רעד ןיא
 -וצ ךיוא טלָאמעד זדנוא טָאה קילג סָאד .זדנוא וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ערעז
 טָאה רעוונעד ןופ גנוריגער עשיטָאטש יד סָאװ ,םעד טימ לסיב ַא טליּפשעג
 -לעדע ואוו) םלוע-תיב רעקידנפערטַאב רעד זַא ,גנורעלקרעד ַא ןבעגעגסױַא

 רָאנ ליוו סע רעװ ןוא ,קרַאּפ ַא ןיא טלדנַאורַאפ טרעוו (ןעוועג זיא רבק סטָאטש
 וצ זיב םלוע-תיב ןרעדנַא ןַא ףיוא ןריפרעביא ייז ןוא םיבורק ענייז ןבָארגסיוא
 | ."ןָאט וצ סע טכער סָאד טָאה ,טייצ רעטמיטשַאב ַא

 יד ןוא .טייקיטעט רעטּפַאהרעביפ ַא רַאפ לַאנגיס רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,ןטַאטשלעדע .ד ןופ ענעבילברַאפ סָאד :ןעוװעג זיא ערעזדנוא טעברַא עטשרע
 ,"גניר-רעטעברַא; ןופ םלוע-תיב ןפיוא ןריפרעבירַא ןוא ןבָארגוצסיוא ,ןייבעג ןייז

 .וצניהַא קעװַא ןעמַאזוצ רימ ןענייז דניירפ 20 םורַא : ךיז ןָאמרעד ךיא ןוא
 ןעוועג זיא רעמינּפ סנעמעלַא ףיוא ,גָאט רעקיטכערּפ ,רעקינוז ַא ןעוועג זיא'ס
 ןבָאה רימ ןוא ,טעברַא עקילייה ַא ןָאט ָאד ןעייג רימ סָאװ דיירפ ַא ןסָאגעגסיױא
 -עוו) *סיגָאב , יד ןיא ךיז ןפרַאװ רעהַא ןוא ןיהַא סָאד טליפעג טינ ןוא ןסעגרַאפ
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 טּפעלשעג זדנוא טימ ךיז ןבָאה סָאװ דרעפ עטנַאּפשעגניא יד טימ (רענעג

 -תיב ןפיוא קידנעמוקנָא .סעקערטש עטקייוועגכרוד-ןגער ןופ ןוא עקיגרַאב ךרוה

 עטלעטשעגטסעפ עלַא טול ןוא עיצַאמרָאפניא רעקיטכיר רעד טיול םלוע

 רעזדנוא וצ .טרָא סָאד ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש טינ ןיוש זדנוא זיא ,םינמיס

 ַאזַא ןעוועג טינרָאג זיא רבק סטַאטשלעדע זַא ,ןעזרעד רימ ןבָאה גנושַאררעביא

 רוטַאנ יד יװ ןעזעגסיוא טָאה סע .טלעטשעגרַאפ ךיז ןבָאה רימ יוװ רענעזָאלרַאפ

 ךיוא טָאה רָאנ ,שירפ ןביילב רבק ןייז לָאז רָאנ טינ זַא ,טגרָאזעג טלָאװ ןײלַא

 םענופ ,הבצמ ַא טָאטשנָא ,לָאז ,טיוט ןייז ךָאנ 22 רָאי ַא ,ןַאד ןיב זַא ,טגרָאזרַאפ

 ןעלצרָאװ עקידעבעל סנעמעוו ,םיוב רעלופטכַארּפ ַא ןסקָאװעגסױרַא ןייז רבק

 יא ױזַא ןוא ןטַאטשלעדע ןופ ענעבילברַאֿפ שידרע סָאד ןעמונעגמורַא ןבָאה

 םעד ןענעפעפיוא ןופ טעברַא יד ןוָאװעג טריפעגכרוד ,טכרופוע רעליטש ןיא

 רעזדנוא לָאמ ןטייווצ םוצ ןקידרעַאב ןופ ןוא שינעכעדעג סָאד ןעמענסורַא ,רבק

 םייב .1914 רעבמעוָאנ ןט8 םעד ןעשעג זיא סָאד !טַאטשלעדע דוד רעגניז

 -עג ךָאנ ,רענייב יד טסייה סָאד ,רעּפרעק םעד ןעמ טָאה ,רבק םעד ןבָארגפיוא

 ןעוועג ךָאנ זיא (ןברַאש) ּפָאק ןייז ןוא ,עזָאּפ-טעלעקס רעקיטכיר רעד ןיא ןענופ

 .רָאה טימ טקעדַאב

 -- רעטעּפש ףיוא ןזָאלעג ןעמ טָאה עינָאמערעצ-סקלָאפ טכעלרעייפ יד

 -- טפָאהעג ןבָאה רימ יװ -- רעכלעוו ,טנעמונָאמ םעד ןופ גנוקעדפיוא רעד וצ

 .ןרעו טלעטשעג ןכיגניא רָאג טעוו

 ,טנעמונָאמ ןרַאפ טלעג עקיטיינ סָאד ןפַאש וצ ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה דלַאב

 ךיוא ןוא סעשזדָאל עשידיי ,סעיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ טכוזַאב ןבָאה רימ

 -רָא יד ןופ ןשטנעמ עטסרעמ יד רַאפ .עשילגנע --- ייז ןוכ עטסרעמ יד ,סנָאינוי

 עג ןבָאה רימ ןוא ,טנַאקַאבנוא ןעוװעג ןעמָאנ סטַאטשלעדע זיא סעיצַאזינַאג

 טייוו ןעוועג ןשטנעמ יד-טָא ךָאד ןענייז ,ףליה ןבעג זדנוא ןלעוװ ייז יצ ,טלפייווצ

 ןעועג טינ זיא סָאד רעבָא .טלעוו רערעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןבעל ייז ,זדנוא ןופ

 רעד טבעל ,ןשטנעמ עלַא ייב יו ױזַא ,המשנ רעייז ןיא ףיט : קיטכיר ןצנַאגניא

 ,קנופ ןכעלרעניא םעד ייז ייב ןָא רָאנ טדניצ'מ ןעוו ןוא ליפעג-טייהשטנעמ

 ןשזדַאל לָאצ ַא .רעייפ ןקיטכיל ַא ןיא ליפעג-טייהשטנעמ רעד ךיז טרעקַאלפעצ

 -עג זדנוא ןבָאה ערעדנַא ןוא ?םהרבא תירב, יװ ,ןטפַאשרעּפרעק עכעלטייוו ןופ

 ,ןריטיגַא ,ןדייר ןוא ייז וצ ןייג טפרַאדעג רעבָא טָאה ןעמ .ןפלָאה

 -רָאפ-רעטַאעט ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ,ןטרעצנָאק טרישזנַארַא רימ ןבָאה ךיוא

 טָאה'מ ןוא ,ןטַאטשלעדע ןגעוו ןרָאװעג טדערעג זיא'ס עכלעוו ףיוא ,ןעגנולעטש

 "ןסקַאטיטנַא; ןימ ַא ןפַאשעג רימ ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא .רעדיל ענייז ןעגנוזעג

 סָאװ ץלַא ןגעק רעוונעד ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ טּפַאשרענגעק רעד וצ

 ןפַאשַאב וצ ןעגנולעג זדנוא זיא יוװַא .ןעמונעגרעטנוא ןבָאה ?ןלַאקידַאר, רימ

 ,םייחה-תיב ןופ ןעמָאנ רעד .גנורעקלעפַאב רעד ןשיווצ גנומיטש עכעלדניירפ ַא

 ,טקינייארַאפ ,ןגיוצעגוצ טָאה

 ןרָאװעג קיטרַאפ זיא טנעמונָאמ רעד ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע

 -עווש לסיב ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא הבצמ רעד ןופ גנוטעברַאסיוא יד שטָאכ

 "האווצ יד, דיל עכעלברעטשמוא עצנַאג סָאד ןַא ,רימ ןבָאה טלָאװעג .טייקיר
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 ךיז טָאה רעונעד ןיא רעבָא ,ןרעו טצירקעגסיוא הבצמ רעד ףיוא לָאז

 ןענעק סע לָאז סָאװ ,רעצירק-ןייטש ,רעדיינשנייטש רעקיסַאּפ ןייק ןענופעג טינ

 רעקינייװ ןיא ןעמ טָאה ךָאד .ָאגַאקיש ןופ םענייא ןעגנערב טזומעג ןעמ טָאה .ןָאט

 םעניישרעדנואוו םענופ גנוקעדפיוא עכעלרעייפ יד טרישזנַארַא טייצ רָאי ַא יו

 -יא ןטסעפנזלעפ ןופ לָאבמיס םעד רָאפ ךיז טימ טלעטש סָאװ ,ןײטש-טינַארג

 םעד רַאפ עיטַאּפמיס ךס ַא ןזיװעגסױרַא ןיוש ןעמ טָאה רעוונעד ןיא .םזילַאעד |

 טרַאװרעד עינָאמערעצ יד ןבָאה רעוונעד ןופ רעניואוונייא עשידיי עטסרעמ יד ןוא

 ,שינעעשעג סיורג ַא יו

 רעבמעווַאנ ןט28 םעד ,גנוקעדפיוא-הבצמ רעד רַאפ גָאט ןטמיטשַאב םעניא

 ןשיוצ ,ןשטנעמ דעטרעדנוה טימ טליפעגנָא ןרָאװעג םלוע-תיב רעד זיא ,5

 סעשזדָאל יד ןופ ןיוא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ ךס ַא ייז

 עלַא .עקנַארק ךס ַא ןעמוקעג ןענייז סמוירָאטַאנַאס יד ןופ ךיוא ;סנָאינוי ןוא

 ,רעטכיד-רעריטרַאמ םוצ גנורערַאפ ןוא עביל רעייז ןקירדוצסיוא ןעמוקעג ןענייז

 ןפיוא טרַאװעג ןוא רבק םעד םורַא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה םלוע רעצנַאג רעד

 -לעדע בייא ,רעדורב סטַאטשלעדע .גנוקעדפיוא-טנעמונָאמ רעד ןופ טנעמָאמ
 ,טויב ןופ טייקכעלרעייפ רעד וצ ןעמוקעג לעיצעּפס ןענייז ,יורפ ןייז טימ ,טַאטש

 ,ַאנַאטנָאמ

 ןופ דליב ןטימ טנעמונָאמ רעד סָאװ קורדנייא םעד ןבײרשַאב וצ זיא רעווש

 ,טפַאשביל ןוא טייקכעלשטנעמ סױרַא טנייש סע םינּפ סנעמעוו ןופ ,טַאטשלעדע דוד

 עכלעוו ,ןעקנעדעג ןוא ןליפ סע ןענעק עקינעי יד רָאנ ,טכַאמעג ןעמעלַא ףיוא טָאה

 טייטש םלוע רעצנַאג רעד .ענעצס עכעלרעייפ עצנַאג יד טניואוועגייב ןבָאה

 יד ןופ ךס ַא ייב ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ,טכרופרע רעפיט ןיא ןעקנוזרַאפ

 ןופ ןזרעפ עטצירקעגנייא יד ףיוא קידנקוק ןוא .ןשטנעמ עקידנעייטש םורַא

 רעטוג ָא; :ןעגניז ןביוהעגנָא רענעט עקידעכליה טימ עלַא ןבָאה ,הבצמ רעד

 "!ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,דניירפ

 קַאויּפס ,ד .ח .רד ןעוועג זיא טייקכעלרעייפ רעד ייב רענדער יד ןשיוצ

 רעד ףיוא עקירעמַא ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע) םוירָאטַאנַאס ןשידיי רעוונעד ןופ

 "יוידניא טסיכרַאנַא רעטסואוַאב רעד ;(1882 ןיא .דע ,ד סָאװ ףיש רעקיבלעז

 שטיוורוה קיזייא קחצי .רד רעקנעד ןוא רעביירש רעד ;ןעהַאק ירנעה טסילַאוד

 ; (םוירַאטינַאס ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,ךיז טכוד ,רעוונעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ)

 ןבָאה עלַא .ערעדנַא רָאּפ ַא רעדָא ,רענייא ךָאנ ןוא תורוש יד ןופ רעביירש רעד

 ,ןטַאטשלעדע דוד ןופ ןבעל-רעריטרַאמ ענייר ,עלעדייא סָאד טרעדלישעג

 ,רעפמעק ןכעלסעגרַאפמוא םעד ןופ טיוט םעד טניז רָאי 60 רעבירַא ןיוש

 רעד .ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה טכיל סיורג ַא .טַאטשלעדע דוד ,רעביירש ןוא טעָאּפ

 המשנ עסיורג ןייז רעבָא .קעװַא זיא טייקכעלשטנעמ ןוא טייקסטוג ןופ לָאבמיס

 .רעטייוו טבעל



 5 * ,שז) ,1915 ,רעבמעווָאנ ןט28 םעד ,גנוקעדפיוא-טנעמונָאמ יד
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 דליב םוצ גנורעלקרעד

 טָאה סָאו -- טלַא ןוא גנוי --- םלוע ןסיורג ןוֿפ לייט ַא ןעמ טעז דליב ןֿפיוא

 סטַאטשלעדע ףיוא טנעמונַאמ-הבצמ םעד ןופ גנוקעדפיוא רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא

 םווז .1019 רָאי ןופ ,רעבמעווָאנ ןט28 םעד ןעוועג ויא סָאד .רעוונעד ןיא רבק

 -מיס ַא ןיא ןורכז ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טנעמונַאמ רעקיזָאד רעד זיא טלָאמעד

 ןופ םולח רעד ןעגנַאגעגפיוא לעה יוזַא ויא'ס ןעוו .טייצ רענעגנַאגרַאפ ַא ןופ לָאב

 סטַאטשלעדע דוד טצירקעגסיוא זיא טנעמונָאמ-הבצמ םעד ףיוא ! טלעוו רעטיירפַאב ַא

 ןוֿפ ןמיה ַא ןוא ןוא ,שידק רענרעדָאמ ןימ ַא ןרָאװעג זיא סָאו ,/האווצ ןיימ, דיל

 עשידיי ןוא ,רעפעש ,ןטעָאּפ עשידיי ךס ַא .טֿפַאשרעריטרַאמ ןוא טייקרעטיול ,טייקנייר

 .רָאי ןדעי טנעמונָאמ-הבצמ םעד ןקוקנָא רדסכ ןעמוק ןשטנעמ-סקרַאפ
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 "דנַאלרעטָאפ,

 ? "דנַאלרעטָאפ , ןגעק ריא טיירש סַאװ

 .טכילפ ןייז ןָאמ רעדעי לָאז

 דנַאלרעטָאפ ןייז ןיא ןפמעק ןוא

 .טכיל רַאפ ןוא טייהיירפ רַאּפ

 ("םויטָאירטַאּפ רעתמא , :דיל ןוֿפ
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 קישסיני םופ |
 ףני
 (ןגנולייצרשד ?



 ןעגנוקרעמַאב רַאּפ ַא

 ןוא עשיטילָאּפ ,ןעלקיטרַא ס'טַאטשלעדע דוד ןיײרַא ןעייג ַאד

 ןגעוו ןעלקיטרַא יירד ,"ןבעל ןופ רעדליב, ןענָאטעילעפ עשימץעלַאּפ

 יד --"ַארעװ, גנולייצרעד ןייא .ןעגנולייצרעד ייווצ ןוא רוטַארעטיל

 ןשיפַארגָאיב ַא קפס ןָא טָאה -- ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ עטסעב

 ךָאנ ערעדנַא יד ןענייז ,ןעלקיטרַא יד ןופ ףניפ רעסיוא .טרעוו

 טנכײצַאב ןרעוו ףניפ יד) ןענישרעד טינ םרָאפ-ךוב ןייק ןיא לָאמנייק

 -טאטשלעדע, ךוב םעד ןיא ָאד ןענייז ייז .(ךעלדנרעטש טימ

 ,ץטַאק השמ ןופ טריטקַאדער ןוא טלעטשעגפיונעצ ,1909 ,"ןטפירש

 ךוב סָאד) .רָאטקַאדער ןוא רעלעטשטפירש ןשיטסיכרַאנַא םעד

 עיירפ, רעד ןופ קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא

 .(1928 רָאי ןיא "עמיטש רעטעברַא

 טַאטשלעדע דוד ןופ קיטסיצילבוּפ רעטלמַאזעגפיונעצ רעד ןיא

 ,טסיכרַאנַא ןַא יו טַאטשלעדע ןּפיצנירּפ עכלעוו רַאפ ןעז ןעמ ןעק

 ךיז טָאה ,טסילאעריא רענעטלַאהעגסױא ןַא יו טַאטשלעדע

 ץענייז וצ בָאגוצ ןיא ,ןעלקיטרַא יד ךרוד .טפמעקעג ןוא טימעג

 .טייקכעלנעזרעּפ ןייז רעטלוב ךָאנ טרעוו ,רעדיל

 טקורדעג טַאטשלעדע דוד ןופ ןעלקיטרַא עכעלטע ךָאנ ןַארַאפ

 זיולב ןבָאה ייז רעבָא .1892--1889 ןרָאי יד ןיא .ש .ַא .פ רעד ןיא

 ןעמונעגניירַא טינ ךוב ןיא ָאד ייז ןבָאה רימ ןוא טרעוו ןכעלטייצ ַא

 ,"טַאטשלעדע דוד, ךוב ס'רמרמ ןמלק ןיא עיפַארגָאילביב יד עז)

 .(קרָאי וינ ,ףוקיא ,0

 -רַאנַא יד סױרַא טגנערב טַאטשלעדע ואוו ןעלקיטרַא לייט ןיא

 עדנַאגַאּפָארּפ,) םישעמ ךרוד עדנַאנָאּפָארּפ ןופ עיידיא עשיטסיכ

 ָאּפָארּפ ןרָאי רע80 יד ןיא עקירעמַא ןיא ָאד זיא סָאװ ,("טַאט רעד

 רעריפ ןשיטסיכרַאנַא םעד ךרוד ךעלכעזטּפױה ןרָאװעג טרידנַאג

 .ןפַארגַארַאּפ לָאצ ַא ןזָאלסױא טזומעג ךיא בָאה ,טסָאמ ןַאהַאי

 ,ךָאנ גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןבילקעגסיוא ךיא בָאה רעדיל יד ןופ

 -גַארּפ זיולב ןעמונעג -- רעדיל לייט ןופ .עויטַאטנעזערּפער יד

 ןעמ ןעוועג זיא ליצ ןיימ .ןזיוועגנָא טרָא ןפיוא זיא ץלַא .ןטנעמ

 ,השורי רעטלַא ןַא ףיוא יוװ זיולב ןקוק טינ ןטאטשלעדע ףיוא לָאז

 ןייז ןופ ,טרָאװ ןייז ןופ ןבָאה האנה ןענעק טציא ךָאנ לָאז ןעמ רַאנ

 ןייק טינ ןעוועג זיא ,ןעגנירד םעד ןופ ןעק ןעמ יוװ ,ליצ רעד .זרעפ

 עשימעדַאקַא .רעשירָארעטיל ַא ךעלכעזטּפױה רָאנ ,רעשימעדַאקַא
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 209 קרעוו םטַאטשלעדע דוד

 דוד ןגעוו םיטרּפ ערעדנַא ליפ ךָאנ ןעניפעג רעבירעד ןענעק רעשרָאפ
 .רעכיב-רמרמ עטנַאמרעד לָאמ עכעלטע ןיוש יד ןיא טַאטשלעדע
 ייווצ ץנייז ןוא קרָאי וינ ןיא ןבעגעגסױרַא ךוב- םַאמשלעדע סָאד)
 -ץגסױרַא ,טיירגעגוצ שימץדַאקַא ,ןענייז סָאװ רעכיב טַאטשלעדעו

 -םינומָאק םעד ,ךעלריטַאנ .(1995 ןיא עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג ןבעג
 ענעי ןיא טקירדעגסיױא זיא רע יוװ ןטַאטשלעדע וצ גנַאגוצ ןשיט
 .ןטייהלצנייא רעבָא .ןעמענוצנָא ביוהמ טינ יאדווא ןעמ זיא רעכיב
 ךיוא ןענייז טרָאד ןוא ךס ַא ָאד טרָאד ןענייז סערעדנַא ןוא סעטַאד

 ןעמ ןעק רעדיל ס'טַאטשלעדע ןופ גנולמַאז עלופ א .רעדיל עלַא ַאד
 ןשיטסיכרַאנַא םעד ןופ ךוב ןטנַאמרעד רעירפ םעד ןיא ןעניפעג ךיוא

 .ץטַאק השמ רעביירש

 ןיא םױרַא זיא סָאװ ,ייווצ דנַאב ,ךוב טַאטשלעדע סָאד בגא !
 זיולב זיא סָאד יצ .ןעמָאנ ס'רמרמ ךיז ףיוא טינ טגָארט עוקסָאמ

 -- םימעט עשיטילַאּפשירארעטיל בילוצ רעדַא ,תועט ַא ,לַאפוצ ַא

 סָאד רעבָא .ָאטשינ זיא ןעמָאנ ןייז .רעכיז ףיוא טינ רימ ןסייוו סָאד
 (+.טלעטשעגפיונעצ םיא ןופ זיא ךוב

 ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ןיירַא ןעייג עכלעוו ,רעדיל ס'טַאטשלעדע
 טיול ,ןעלקיצ ריפ ןיא ,סעירעס ריפ ןיא ןרָאװעג טלייטעגנייא ןענייז
 רעדיל .ןעזנָא רעסעב ךיז לָאז ווימָאמ רעדעי ידכ ,ןוויטָאמ ערעייז
 ןופ ,םויגַארט ןופ רעדיל יד ךיוא ױזַא ,ןעמַאזוצ ןעייג ףמַאק ןופ

 ,וו .זא .א ,טעמוא

 ליימ .עיפַארגָאטרַא רענרעדַאמ רעד טיו ֹ טקורדענ זיא ץלַא

 טרעדנעעג סָאװטע ךיא בָאה -- לייט ַא זיולב עקַאט -- רעטרעוו
 ,קיטַאמַארג בילוצ -- לייט .הרוש רעד ןופ טײקצנַאג רעד בילוצ
 ןצנַאגניא ךַארּפש עשידיי יד טייצ ןייז ןיא טָאה טַאטשלעדע םיראוו
 ןופ שיטסירעטקַארַאכ זיא םָאװ רעבָא ץלַא .טשרעהַאב טינ ךָאנ

 -יירש ןופ זיא סָאוװ שידיי טרָאס םעד רַאפ טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה
 רעבָא .טזָאלעגרעביא ךיא בָאה ,ןרָאי ענעי ןיא ןרָאװעג טצונַאב רעב
 בָאה ,טייצ רענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ טינ ןענייז סָאװ ,ןזיירג
 ןגעוו ןזיועגנָא טרָא ןַא ףיוא זיא םוטעמוא טעמכ .טרעדנעעג ךיא

 ,םומזילַאיצָאס :ךעלריטַאנ רעבָא טביילב סע .גנורעדנע רע

 ואוו ,"ץראה , : ןלַאפ רַאּפ ַא ןיא זיולב) ץרעה ,ןָאיצולָאװער ,טומרַא
 ,לג .ד ןוא ,ןרעדנָאז .("ץרַאוװש , טימ סע טמַארג טַאטשלעדע

 טָאה רעכלעוו ץטאק השמ :ןעגנורעדנע ןנעוװו טרָאװ א
 ם'טַאטשלעדע וצ טיײקטנעַאנ ןוא טּפַאשביל ליפ ױזַא ןזיוועגסיור

 -ץגנעמַאזוצ טָאה רע סָאװ ךוב ןטנָאטרעד םעד ןיא טָאה .טרָאו

 ,ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא ןוֿפ גנולדנַאהּפָא רעד ןיא םעד ןגעוו עז (
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 ס'טַאטשלעדע ןיא ןעגנורעדנע-ךַארּפש ךס ַא רָאג טכַאמעג ,טלעטש
 טכיילגראּפ ןעמ ןעוו רָאלק ץנַאג ןעז ןעמ ןעק סָאד .עזָארּפ ןוא רעדיל
 טקורדעג ןענייז ייז יו רעדיל יד טימ גנולמַאז רענעי ןופ רעדיל יד
 ףיוא .ןרָאי עקילָאמַא יד ןופ רעטעלב עשיטסיכרַאנַא יד ןיא ןעוועג
 -לץעדע ןייז ןיא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ךָאנ רמרמ ןמלק טָאה םעד
 טָאה ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא : ןגָאז ליוו ךיא .עיפַארגָאנַאמ-טַאטש
 טינ ,טגָאזעג יוו ,ףרַאד דיל ס'טַאטשלעדע .טוג ןָאטעג ץטַאק השמ

 ַא ,םעט א ןבָאה טציא ךיוא ףרַאד רָאנ ,ךַאז-ויכרַא ןַא רָאנ ןייז
 .ןבירשעג שרעדנַא טציא ךָאד טלָאװ ןיילַא טַאטשלעדע דוד .גנַאלק

 ,טייצ רענעי ןופ טלָאּפ רעטייווצ א זַא ,ליּפשייב םוצ ,םייוו ךיא
 ,רעטלע ןפיטמ ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,יקסוועשטניוו סירָאמ

 ןופ לייט ןופ קורדסיוא םעד ןוא ךַארּפש יד טרעדנעעג ןיײלַא טָאה
 ךיוא טָאה רע .סעבַאנסױא עטיינַאב יד ןיא ןזרעפ עקידרעירפ ענייז
 רעבירעד ףרָאד ןעמ .ןעגנורעדנע ךס ַא רַאפ ןרמרמ ןמלק טקנַאדעג
 ןברָאטשעג זיא רע סָאװ םעד טימ ןטַאטשלעדע ןפָארטשַאב טינ

 -סיוא טאהעג טינ טייהנגעלעג ןייק ןיוש ןיילַא טָאה ןוא גנוי ױזַא

 .שידיי ןייז ןרעפעבוצ

 ץטַאק השמ סָאװ ,ןעגנורעדנע עטסרעמ יד קידנעמעננָא ,בגא
 ןעמונעגנָא טשינ עכעלטע רעבָא ךיא בָאה ,טכאמעג טאהעג טָאה
 טַאטשלעדע סָאװ סָאװ סָאד טלעטשעגקירוצ רעסעב כָאה ךיא ןוא

 -קַארַאכ זיא טרָאוװ עקיזָאד סָאד ביוא ,לַאניגירָא ןיא טַאהעג טָאה
 רע90 ןוא רֶע-80 יד ןופ שידיי םענעבירשעג םעד רַאפ שיטסירעט

 .עקירעמַא ןיא ןרָאי

 עטלמַאזעגפיונעצ יד ךרוד ןוא רעדיל ענעבילקעגּפָא יד ךרוד
 .ןיילַא טַאטשלעדע דוד קורדסיוא םוצ יינספיוא טמוק ןעלקיטרַא
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 עלעשטנעמ ןיילק סָאד



 עלעשטנעמ ןיילק סָאד

 -טלעוו םעד ןופ דלעפ ןטיירב ןפיוא ןקילב ערעזדנוא ןָאט ףרָאװ ַא ןלָאז רימ זַא

 ןופ סרעברָאל טימ עטניױרקַאב רענעמ עסיורג טייז ןייא ןופ רימ ןעעז ,ףמַאק

 -תריסמ ,ךעלעשטנעמ עניילק רימ ןעעז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,םור ןכעלברעטשמוא

 יד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ךיז ןעימ סָאװ ,סעקינשַאּפערָאה ענעדיײשַאב ,עקיד'שפנ

 .טייהשטנעמ רעד ןופ ןלַאעדיא עטסקילייה

 ףיוא ןביוהרעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעינעג יד ןענייז סָאד רענעמ עסיורג יד

 עכלעוו ; טייקכעלברעטשמוא ןוא םור ןכעלכיירגרעדמוא ןופ ןלַאטסעדעיפ עכיוה

 ןופ גנוקיצטנַא ןוא קנעדנָא ןקילייה םעד טרעבָארעד ינעג-רעביוצ רעייז טימ ןבָאה

 -סעגרַאפמוא טזָאלעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,רעטעג-בלאה ןענייז סָאד .תורוד עליפ

 .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןרוּפש עכעל

 ,סעקשַארומ עמַאזימ יד-טָא ,ךעלעשטנעמ עניילק יד-טָא ןענייז רעוו רעבָא

 -יירפ ןוא עביל ןופ דלעפ םענייש ןפיוא רעוט עכעלדימרעדמוא ענעדײשַאב יד-טָא

 ,רעטיר עלופמור ןייק טינ ,ןדלעה ןייק טינ ןענייז ךעלעשטנעמ עניילק יד-טָא ? טייה

 עכיירגיז טימ ןענױרקַאב טינ יז טעװ טלעװ יד .עטנרעלעג עסיורג ןייק טינ

 .ןגָאז טינרָאג ייז ןגעוו טעוו עטכישעג יד .סרעברָאל

 ןָא ,םור ןָא ןייגכרוד ןלעוו טייהשטנעמ רעד ןופ רעפמעק עזָאלנעמָאנ יד-טָא

 | .געוו ןקידנרָאד רעייז ןטנעמסידָאלּפַא עקישיור
 יד ןוא ,טולב-סקלָאפ ןופ ע'רוכש ,ןטָאּפסעד יד ןעגניזַאב סָאװ ,ןטעָאּפ-ףיוה יד

 ןעגנורעייפיייליבוי ןייא ןענעדרָא עכלעוו ,סעקטוטיטסָארּפ-ןָארט עטרעטלעעג

 ףיוא רעטנזיוט ןדנעװשרַאפ עכלעוו ;ײרענַאריט רעקירָאי-קיצפופ רעייז דובכל

 -עלָארּפ ענעסירעגּפָא ,עקירעגנוה רעטנזיוט ןעוו טייצ רעד ןיא ,תוחמש ןוא תודועס

 -געמ ןיילק סָאד  ,/לכיב-ץיטָאנ ןופ , ןעגנופַאש ס'טַאטשלעדע .ד)

 ןרעוו ,"לכיב-ץיטָאנ ןופ , ןוא ,"?טָאמש רעסיורג רעד ןופ רעדליב ,, ,"עלעשט

 -עגרעביא ןלַאניגירָא עשיסור ןופ ןענייז ייז .לָאמ ןטשרע םוצ טקורדעג ָאד

 ם'טַאטשלעדע טצעזעגרעביא טָאה סָאו ,יקכנַאירב .ש ךרוד ןרָאװעג טצעז

 וד .1098 ןיא ,עבַאגסיוא-טַאטשלעדע רעשיטעווָאס רעד רַאפ ווירב עשיסור

 ןיא ,שידיי ןבירשעג ךָאנ טָאה רע רעדייא ןבירשעג טַאטשלעדע טָאה ןכַאז

 ןיא ןבירשעג רע טָאה ?רעדליב , יד .ָאײהָא ,יטעניסניס ןיא 1888--7

 .וָאלטעברַא ןעוװעג זיא רע ןעוו ,יטעניסניס ןיא ,1888 ןופ רעמוז םעד

 (גנוצעורעביא ס'יקסנַאורב ןיא) ןכַאז יירד יד ןופ ךַארּפש יד ,שידיי רעד

 ,ןכַאז ערעדנַא יד ןיא ךַארּפש רעד ןוֿפ רענרעדָאמ ליפ ,ךעלריטַאנ ,זיא

 .שידיי ףיוא ןבירשעג ןיוש ןיילַא רעטעּפש טָאה טַאמטשלעדע סָאוװ
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 רעטשטנעבעג רעד ןופ ןסַאג יד ץכערק ןדנסײרצרַאה רעייז טימ ןָא ןליפ רעירַאט

 יד ןופ ןבעל סָאד ןעגניזַאב טינ ןלעוװ "ןטעָאּפ, עטמירַאב עכלעזַא -- ,דנַאלגנע

 ! רעריטרַאמ-סקלָאפ יד ןופ ,רעפמעק עמַאזנייא

 -ַאנרושז ענעלַאפעג יד ,גנוניימ רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןופ רעייטשרָאפ יד

 -ַאפעג ַא ןופ רבק ןפיוא טרָאװ קיליײה ןייק ןגָאז טינ טעוװו ,טייצ רעזדנוא ןופ קיטסיל

 ןיילק; ַא יװ רעמ טינ ןעוועג ךָאד זיא רעפמעק רעקיזָאד רעד לייוו ,רעפמעק םענעל

 -שגסיוא ,ןצַאלַאּפ עכייר ןייק טינ ךיז ךָאנ ןזָאלעגרעביא טינ טָאה ןוא ?עלעשטנעמ

 סרעטסיולק עלופטכַארּפ ןייק טינ ,טײלטעברַא יד ןופ טולב ןוא שיילפ ןופ עטיוב

 ,םיחלג עטעשַאּפעגסיױא יד ןופ תועיבצ ןוא שינרעטצניפ רעד רַאפ ןעינק וצ ףיוא

 עטרָאּפשעגניײא יד זיא סָאד -- עלעשטנעמ םעניילק םעד ןופ השורי עצנַאג יד

 רעכעלרעהפיואמוא רעד זיא סָאד ,טייהיירפ ןוא עביל ןופ דלעפ ןפיוא ימ עקילייה

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןטקירדרעטנוא םעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק

 יקיצומש ןפיוא ןעמ טעװ ןקילג עלַא יד רַאפ ? סױרַא ןופרעד טמוק סָאװ רָאנ

 וצ .ןבעג טינ ןשָארג םענרעּפוק ןייק וליפא טייצ רעשיטקַארּפ רעזדנוא ןופ קרַאמ

 וליפא ביוא ,ןַאמערָא םעד ןגעוו ןענָאמרעד גיוט סָאװ וצ ? ןביירש גיוט עשזי-סָאװ

 ףמַאק ןלַאסרעוװינוא ןופ חבזמ ןפיוא טגײלעגקעװַא ןבעל ןייז טָאה ןַאמערָא רעד טָא

 קידנעטש טָאה'ס רעוו ,םעד ןגעוו ךיז ןענָאמרעד וצ ןעד טניול .טייהיירפ רַאפ

 ! טייהשטנעמ רעד ןופ ןלַאעדיא סעּפע רַאפ טעשטָאּפָאלכעג ,טפמעקעג ,טלמוטעג

 ,רעגריב ַאזַא ןגעוו ,ָאי ,טגָאמרַאפ טינ ענעשעק ןיא ןשָארג ןייק ןוא ןברָאטשעג

 וליפא ןויזב ַא ןַאמ םענענָאזעג-ליואוו ַא רַאפ זיא ךעלעשטנעמ עניילק עכלעזַא ןגעוו

 -נעטשנָאמוא ךָאד זיא סָאד --- םיא ןגעוו ןביירש ךעלטנעפע ןוא ,ןָאט וצ טכַארט ַא

 ! טייקיד

 געוו ןקידנרַאד רעייז ףיוא ךעלעשטנעמ עניילק עקיזָאד יד ךרוד ,ָאזלַא ,ןעייג

 ,גיוא יד רָאנ ןוא ! עיזַאושזרוב-ןָאלַאס רעטַאז רעד ןופ ןוא ,ןומה ןופ טקרעמַאבמוא

 טלעטש ,רעריטרַאמ ןזָאלנעמָאנ ןעמַאזנייא ַאזַא טקנוּפ ןופ גיוא עטליצעגנָא יד

 םענעגנַאגעגסיױא םעד ןופ רבק ןקיליײיה ןפיוא טכרופרע ןוא ןרערט טימ ּפָא ךיז

 ...! קינשַאּפערָאה-סנדירפ

 רעד ןופ טעברַא-רוטלוק רעד רַאפ קיטיונ רעבָא ןענייז ךעלעשטנעמ עניילק יד

 טלעוו רעד ןופ סעינעג עטסערג יד ןשיווצ םוידעמ רעקיטסייג סלַא ןעניד ייז ,טלעוװו

 רעשיטעטסעיַאמ ןוא רעצלָאטש רעד .עסַאמ רעקידנסיוומוא רערעטסניפ רעד ןוא

 טנַאה רעכעלגיניק ןייז טימ לַאטסעדעיפ ןכיוה םעד ןופ קיסעלכַאנ טפרַאװ ינעג

 טגיונרַאפ עלעשטנעמ ןיילק סָאד ןוא ,ןעקנַאדעג עפיט ןוא ן'תמא עסיורג ןופ ןעמיוז

 רעכעלרעטומ טימ ןוא ,רעטעג ענייז ןופ ןָארט םייב טכרופרע רעקיליײה טימ ךיז

 ןוא עביל ןופ ןעמיוז עקילייה יד זַא ,ךיז רע טימ עביל טימ ,טייהנעבעגרעביא

 רע טרעסַאװַאב ןרערט עסייה ענייז טימ .ןדָאב ןטוג ַא ףיוא ןגייל ךיז ןלָאז טייהיירפ

 ,..סמערוטש ןופ םיא רע טצישַאב טסורב ןייז טימ ,ןדָאב ןקיזָאד םעד

 יד רעדנַאנַאפ רע טגָארט איבנ ַא ןופ גנורעטסײגַאב רעקיליײה טימ ,קימַאלפ

 ,טלעװ רעד רעביא טייהשטנעמ רעד ןופ ןלאעדיא עטסקילײה יד ןופ ןעמיוז עקיזָאד

 ףקידנקיטש יד :;רעטסעווש ןוא רעדירב ענייז ןופ רעצרעה יד ןיא ייז טפרַאװ רע
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 סעירָאטידיױא עקיטכיל ןיא רע טלדנַאװרַאפ טכענק-ןױלגָאט יד ןופ סעיליטסַאב

 -סיוא יד קידמערוטש טגניווצ רע .טייהיירפ ןוא ףמַאק ןסיורג ןגעוו ן'תמא עסייה ןופ

 ןיא ןעקנַאצ סָאװ ,טכענק עקיד'הרוחש-הרמ יד ןופ רעצרעה עטקייוועצ עטרעטַאמעג

 -ַאוװעצ ךיז ןלָאז ייז זַא ,םונהיג-קירבַאפ םעד ןופ שינרעטצניפ ןוא יײרעגזַארב רעד

 : | ...!ןגיוועצ ,ןעמע }

 .טײקמערָא ןופ רעלעק ןקיצומש םעד ןיא ןיירַא טגנירד עלעשטנעמ ןיילק סָאד

 ןופ סױרַא ןעילפ טרָאד ! שואי ןוא רעגנוה ןופ תוללק זיולב ךיז ןרעה קיביײא ואוו

 ,טסורב רעמערַאװ רענייר סלָאטסָאּפַא-סקלָאפ םעד ןופ ,ןּפיל סעלעשטנעמ ןיילק םעד

 עקילייה ענעטָארטעצ יד רַאפ ףמַאק ןכעלטעװלַא וצ ףורפיוא ןקיטכעמ ןופ ןרענוד

 םעד ןופ גנוקינייארַאפ רעקידנעטשלופ וצ ףורפיוא ןַא ,טייהשטנעמ רעד ןופ טכער

 רעטנזיוט יד רַאפ המקנ רעמַאזיורג וצ ,טַאירַאטעלָארּפ ןכעלטלעװלַא ןזָאלמייה

 ! קלָאפ ןטרעטַאמעגסיוא םעד ןופ ןרערט ןוא טולב ןרָאפ ,ןעגנוקינייּפ

 ךצלעקניוו ענעגרָאברַאפ יד םיא רַאפ ןענעפע ,דייר עסייה ,עקיטכיל ענייז ןוא

 רעטערומכרַאפ רעסיורג רעד ,טַאירַאטעלָארּפ רעד .ןצרַאה ןכעלשטנעמ םעד ןופ

 טרעה ,טסורב רעקידנגיוו ךיז ךיוה ַא טימ ,ןגיוא עקיצנַאלג טימ רעירַאטעלַאּפ

 דלָאג ,דלָאג םיא רַאפ זיא טרָאװ יירפ רעדעי ןוא .עלעשטנעמ םעניילק םוצ וצ ךיז

 . .. חיי-יירפ ןייז ןדימשסיוא געט עקידנעמוק יד ןיא טעוװ רע ןכלעוו טימ

 ןלַאפ לָאטסָאּפַא-סטייהיירפ ןטסואווַאבמוא ןעמַאזנייא םעד ןופ דייר יד ,ָאי

 וצ ןעגנַאגרעד טינ ךָאנ זיא רעכלעוו ,ייבעלּפ םעד ןופ המשנ רעד ןיא ףיט ןיירַא

 -וּפָאּפ רָאנ ,ןטײקטמירַאב עטריטנעטַאּפ רָאנ ןכלעוו טיול ,ץעזעג םענדָאמ םענעי

 ןרעסערג ַא ךָאנ טימ ןוא ןכילּפ עסיורג טימ ןרָאסעּפָארּפ רָאנ ,סענישַאמ-דייר ערעל

 ןענידרַאפ ,ןלירב ענעדלָאג ןוא קערפ עצרַאװש ןיא רעקיטילָאּפ רעדָא ,טלַאהעג

 ,טײקמַאזקרעמפיוא רעזדנוא

 םענעסירעגּפָא םעד טעוו םוקילבוּפ עמעװקַאב ,עכייר סָאז : סייוו ךיא

 שטנעמ רעטסָארּפ רעד סָאװ ,טָאג קנַאד ַא רָאנ .ןרעהסיוא ןלעװ טינ *קַאדושט,

 טלייט עלעשטנעמ ןיילק סָאד ביוא ןוא .טלעוװ רעד ףיוא ןגיוא ערעדנצ טימ טקוק

 ןַאד ,טיורב לקיטש עטצעל סָאד ךיוא ,ןשינעטנעק ענייז טימ ןעמַאווצ ,טפָא םיא טימ

 רָאנ טינ ,"רָאטַארָא; ןַא זיולב טינ רעירַאטעלָארּפ םעד ןופ ןגיוא יד רַאפ טייטש

 ןרעה ףרַאד ןעמ ןכלעוו ,רעדורב ןייז ,טניירפ ןייז ,שטנעמ ַא רָאנ ,רעדייר- ןייפ ַא

 טדער סָאװ רעד לייוו ,ךיז ןטכַארטרַאפ וצ יַאדכ זיא'ס רעטרעוו סנעמעוו ףיוא ןוא

 ,ןשטנעמ ןופ טייה-יילג ןוא טייקכעלרעדירב ,תמא ,סטוג ליוו ,רעטרעוו עקיזָאד יד

 -רַאפ טימ ןקוק עכלעוו ,ןשטנעמ רימ ןענעגעגַאב ןומה םעד ןיא ביוא ,תמא

 -ניא יד קידלוש ןעמעלַא ןופ רעמ ןירעד ןענייז ,"ןטנעגילעטניא , יד ףיוא :;כ .ד

 טינ ריש ןעניישרעד סעדער עלַארעביל ערעייז ןיא ןגעלפ עכלעוו ,ןײלַא ןטנעגילעט

 רַאפ ןזײװסױרַא ךיז ייז ןגעלפ עילימַאפ רעייז ןיא ,ןבעל רעייז ןיא ןוא ,רעטעג יו

 -קַארּפ סלַא ןזײװסױרַא ךיז רעדָא ,ךיז ןיא טבילעגנייַא רָאנ ןענייז סָאװ ,ןטָאּפסעד

 ...ןעגנוגייצרעביא ערעייז טימ ןוא ןעּפ רעייז טימ ןעלדנגה סָאװ ,םירחוס עשיט

 רעטעג יד ןענַאװ זיב ,גנַאל ױזַא רעטעג ענייז קיליײה טצעש ןומה רעד

 עקיזָאד יד טקרעמַאב רע טָאה םיוק ; רענרעה ןריטסיזקע ייז ייב זַא ,טינ ןזייווַאב
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 ןטנרָאהַאב םעד רע טנכעררַאפ ױזַא ,םונהיג םעד ןופ םילכ עקידריווסנבילמוא

 ןשטנעמ עטוג יד ּפָארַא רָאנ ןריפ עכלעוו ,םידש ןופ ךיירגינעק םוצ טָאג ןטשרמולכ

 רַאפ טקידײרּפ רעכלעוו ,טרָאװ םעד ןופ רעכַאמנצנוק רערעדעי .געוו םעד ןופ

 רעדָא רעירפ זַא ,ןטכיר ךיז ףרַאד ,ןייוו רע טקנירט ןיילַא ןוא רעסַאװ ןגעוו סמענעי

 ,ןגָאירַאפ םיא עסַאמ יד טעװ ,רעטעּפש

 וצ עיטַאּפַא ןייז רַאפ עלעשטנעמ עניילק סָאד טסַאהרַאפ עיזַאושזרוב יד

 ,טייקידתמא ןוא טייקינילדארג ןייז רַאפ ,קַאז-טלעג םוצ ,דנַאטשליואוו ןכעלנעזרעּפ

 יד רעבָא .קלָאפ ענשַאּפערָאה סָאד ןעוועבַאר וצ עקידהּפצוח יד טפָא טרעטש סָאװ

 ןדעי ףיוא ןגלָאפרַאפ ייז סַאה ןוא תוללק ןלָאז .טינ ךיז ןגרָאז ךעלעשטנעמ עניילק

 ןעייג ייז -- טיוט ןוא הסיפת טימ ןעָארד ייז ןטָאּפסעד עטעשויעצ יד ןלָאז ,טָארט

 ןוא ;רעירַאטעלָארּפ עטקירדרעטנוא עקידנדייל יד ןופ ןעייר יד ךרוד סיוארָאפ

 רענוד ַא יוװ ּפָא טכליה עביל ןוא טייהיירפ ןופ טרָאװ עקילייה סָאד .טרָאװ סַאד

 .טפַאשטכענק רערעטצניפ ןופ ןטייק ערעווש יד ףיוא טלסיירט זוא

 ,שינרעטצניפ ןשיווצ ןענעגעגַאב וצ ןעמוקעגסיוא טינ זיא זדנוא ןופ ןעמעוו

 ,עלעשטנעמ עניילק סָאד ,עסַאמ רעקידנדייל רעד ןופ ןסיוומוא ןקידנקיטש ןשיווצ

 עקילייה סָאדלַא ןופ ,לָאטסָאּפַא ןטרעטסײגַאב ןסייה םעד ,רעמיורט ןסַאלב םעד

 רעו ?עטקירדרעטנוא ןוא עכעלקילגמוא עלַא ןופ רעדורב םעד ,עלעבָאנ ןוא

 ןיירַא ןעגניירב סָאװ ,ןטקַאדקידָאטװא עסיורג יד טָא טנגעגַאב טינ טָאה זדנוא ןופ

 ןיא טייקיטעט עלעוטקעלעטניא םָארטש ןקידוז ַא ,ןבעל יינ טימ טלעוו עצנַאג ַא

 ןעמעוו ףיוא ? ךעלקניוו ענעפרָאװרַאפ לעיצניװָארּפ יד ןופ קעה ןרעטצניפ םעד

 עטכע יד ,רעוט עקידנעקנעדיטנוזעג עכעלרע יד טָא טקריוועג טינ ןבָאה זדנוא ןופ

 ? תורצ סקלָאפ םעד ןופ רעטיר

 רעד טנערב זדנוא ןיא ךיוא סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ רימ ןבָאה ייז רָאנ ןוא

 ןשיווצ --- ףיוא טדיז ןצרַאה ןיא זדנוא ייב ךיוא סָאװ ; רעייפ ןקיליײה ןופ דימת-רנ

 -ביצ סָאװטע ןופ טשרוד עסייה ַא -- ןבעל ןשיטכענק ןופ טעטילַאנַאב ןוא ץומש

 -ןגייאמוא ןופ טשרוד ,טייקיטעט רעכעלשטנעמ ןופ טשרוד ,סעלעדייא ,סעקיט

 .טַאט רעכעלצונ

 רַאפ ןעקנַאדרַאפ וצ ןבָאה ,ןקעה ערעטצניפ יד ןופ םירוחב עטנלע לפיוו ,ָאי

 ניילק יד רָאנ ,טייקנייפ וצ ,טכיל וצ ןעגנובערטש ערעייז ,גנוכַאוװפיוא רעייז

 ,ןבעל ןרַאפ ףמַאק ןרעווש םעד ןיא עטרעטיברַאפ ,ס'לזמ'ילש לפיוו ? ךעלעשטנעמ

 געווסיוא ןקיצנייא סלַא דרָאמטסבלעז ןגעוו ןעמיורט סָאװ ,ץנעטסיזקע רעד רַאפ

 קידנענעגעגַאב ,ןבָאה ,ןעגנוקינייּפ עכעלגערטרעדמוא ןופ םונהיג םעד ןופ

 ייב ןוורענ עטרעווילגרַאפ ערעייז טמערַאװרעד ,עלעשטנעמ םעניילק ןטימ ךיז

 ?ןשטנעמ ןכעלטניירפ ןדנביל םעד טָא ןופ ןייש רעמערַאװ רעד

 טימ לופ ,םזיגַארט טימ לופ ױזַא זיא ךעלעשטנעמ עניילק יד ןופ ןבעל סָאד

 טימ לוֿפ ךיוא רעבָא זיא סע .ןדייל ןוא ןרערט עמייהעג ןופ טלעוו רעצנַאג ַא

 ןלעװ טכורפ עריא סָאװ ,ימ רעשיאָארעה רעכעלדימרעדמוא ןופ לרעּפ עקילייה
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 טייהיירפ ןוא קילג ןקידעבעל ןעגניירב ארע רעיינ רעד ןופ געט עקידנעמוק יד ןיא

 ,טייהשטנעמ רעד ןֹופ החּפשמ רעטנוזעג רעד

 ןופ ןבעל םענשַאּפערָאה ןוא ןשירעפמעק םעד ןייז רַאבקנַאד עשז-רימָאל ָאט

 ,רעטעברַא עשילַארָאמ ךיוה יד טָא ןסעגרַאפ טינ רימָאל .ךעלעשטנעמ עניילק יד

 סלַא טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעז וצ ןשטנואוו עקיליײה ערעייז ןסעגרַאפ טינ ריִמָאל

 םעד -- טייקנייש ןוא קילג ןופ עינָאמרַאה סלַא ,החּפשמ ענייש עקיטלעוונייא

 קידנעקנירט ,שיט ןכעלטנײרפטסַאג ןייא ייב טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעז וצ שטנואוו

 .החּפשמ רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ קילג ןוא טנוזעג ןרַאפ ןטסָאט

 טָאטשסיורג רעד ןופ רעדליב

 יטעניסניס ןופ "ךאלמ, רעד 1

 -רָאּפ טימ טצוּפַאב ,ןענָאַּפ עקיברַאפנדיײשרַאפ טימ טריצַאב זיא טָאטש יד =

 טרעייפ סָאד .טלטוװ רעשילַאקיװמ רעד ןופ סעינעג עטסערג יד ןופ ןטערט

 םוי רעקיד'כוט-םוי ַא עקַאט זיא סָאד .קיזומ ןופ בוט םויייַאמ םעד יטעניסניס

 רעד ןופ גנורעייפ ַא זיא סָאד ,אגח עשילױטַאק סעּפע ןייק טינ ריד זיא סָאד .בוט

 -נעמ ןוא ןעווָאכטעב ןופ ןעגנַאלק עסיז ,עכעלטעג .קיזומ ןופ ,טסנוק רעטסערג

 ,רעצרעה יד ןיא ןסיגניירַא יירפ ךיז ןלעוװ ,עזומ סנָאסלעד

 רעזדנוא ןופ עקילייה ענעי רָאנ .ןעמעלַא רַאפ טינ ןפָא זיא ןדע-ןג רעד רעבָא

 עקינעטרעטנוא ןיא ערעייז טניירפ יד ןעלדנַאװרַאפ טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ,טלעוו

 רעגריב עקידריוװ ענעי רָאנ ; ךיוב ןקיליײה רעייז תבוטל ןטעברַא סָאװ ,ןעלזייא

 םעד ןופ סייווש ןוא ןרערט קיאור ןעקנירט עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ

 ןעיירפ ַא ןבָאה ייז רָאנ -- סַאלק-רעטעברַא ןטקירדרעטנוא םענעגָאלשרעד

 .סונעג ןוא קילג ןופ ןדע-ןג ןשידרע םוצ טירטוצ

 קרַאמ ןפיוא טעברַא ןייז טפיוקרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ םענשַאּפערָאה ןרַאפ רעבָא

 ןפיוא ;ןטייוצ םעד רענייא ןסערפ עכלעוו ,ןקיזובישאב ןוא ןטנַאלוקעּפס יד ןופ

 ןענייז טכענק ןימ ַאזַא רַאפ --- טייצ רעזדנוא ןופ טלעוװיץרעמָאק רעד ןופ קרַאמ

 טגנילעג סע ביוא ןוא .סָאלש ןרעווש ַא טימ ןסָאלשרַאפ ןדע-ןג םעד ןופ ןרעיוט יד

 -רַאפ ןקיזָאד םעד רע טפיוק ,העש רָאּפ ַא ףיוא וצניהַא ןעגנירדניירַא לָאמַא םיא

 וצ טריקיזיר רע רעדָא ,ןבעל-עילימַאפ ןייז ןיא טיונ ןופ ןובשח ןפיוא ןגינעג

 עמערָא יד --- ,עכייר יד רַאפ זיא ןדע-זג רעד .רעחנעוושרַאפ ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןגירק

 .םונהיג ןיא ןבעל וצ קנַארק טינ ןענייז

 רעקיזיר רעד .ןערב ןלופ ןיא זיא ,בוט םויייַאמ רעשילַאקיזומ רעד ,ָאזלַא

 רעטסכייר ,רעטסעב רעד .ןרעייפ ענעטנעמיד רעטרעדנוה טימ ןטכױלַאב זיא לַאז

 ,גנודיילק ןייז ןופ טכַארפ רעד טימ טנייש ,טלעוו רעשיטַארקָאטסירַא רעד ןופ לייט

 .ןטעלַאוט עקידנעלב ,עשידָאמ ןופ
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 . ..ךיז טלַאּפש למיה רעד .ןָא ךיז טביוה בוט םוי רעד

 םעד .טנידרַאפ טָאה רעכלעוו ,ךאלמ רעכעלקילג רעד סָאד זיא רעוװ ,טעז

 רעד ייב טרָא עטשרע סָאד -- רַאטלַא םייב טרִא עטשרע סָאד ןעמענרַאפ וצ דובכ

 ןטסטנעָאנ םעד ,םיא טעװ ןרעגניז-ענמיה רעד ןופ םיטש עשילמיה יד ואוו ,עניב

 ,רעלטסניק ַא ?רעכעלקילג רעד טָא ,רע זיא רעו ? ןעלטרעצ ױזַא ,רערערַאפ

 ןוא ,גנַאלק ןקילייה ןייא ןייק ןרילרַאפ טינ ךיז טיירג סָאװ ,טעָאּפ ַא ,רעפעש א

 סָאװ ,טעָאּפ ַא ? קנַאשעג-למיה ןטסעב םעד יװ ,ןבעל ןייז יו ,טסנוק יד ביל טָאה

 -וצּפָא טפַארק ןייק טינ טָאה ןוא קיזומ ןופ ןיטעג רעד ןופ ןזנארפ-דיילק יד טשוק

 ...? עפמינ רעשילַאקיזומ רעד ןופ שוק ןקידנעגנילק םעד ןופ ךיז ןסייר

 .טרַאנעגּפָא ךיז בָאה ,טסַאיזוטנע רעמערָא ,ךיא ! טעייצרַאפ .ןיינ ,ןיינ רעבָא

 : ךעלרעּפנײשַאב סע ךיא עז רעטציא רָאנ ,ױזַא יו ,טניירפ עניימ ,טינ סייוו ךיא

 ןייק טינ ,ךאלמ ןייק טינ טציז טסנוק רעד ןופ חבזמ, ןקיליײה םייב !דנַאש ,ָא

 דעקיד'תולדג טימ טציז טרָאד .,ןיינ ,רעלטסניק רעכעלטפַאשנדייל ןייק טינ ,טעָאּפ

 -יסניס טָאטש רעד ןופ רעכַאמ-רעכַאש ַא ,קישטשנָאילימ רעטנַאקַאב ַא טייקסיורג

 ...דרע רעד וצ טלַאפ למיה רעד : ליפ ךיא .יטענ

 ןטסילאער יד 2

 עביל ,זיא סָאד ,זילַאנַא ןשיטירק ןיימ רַאפ סיוא ביילק ךיא סָאװ ,עטשרע סָאד

 ןפיוא ןגַארפ עלַא ןופ עגַארפ יד --- ןייג ןיהואוו ; רעטרעוו עוויאַאנ ענייד ,עזומ

 זיולב ,טניירפ ןיימ ,זיא סָאד -- ןגַארפ עלַא ןופ עגַארפ ַא . . .געווסנבעל ןרעווש

 , .. טנַאפלע ןַא ןיא גילפ ַא טלדנַאוורַאפ סָאװ ,טעָאּפ םעד ןופ ןזַארפ ענייש ,עיזעָאּפ

 ןייק ןבעל ןיא טינ טריטסיזקע ,טרעדנוהרָאי ןט19 םעד ןופ ןטסילַאער ,זדנוא רַאפ

 ןטניוו יד ןיהואוו ,ןיהַא ןעייג רימ .(טלעג רעסיוא) ןגַארפ עלַא ןופ עגַארפ םוש

 "רַאטש רעמ יד ןוא ..ןגָארט זדנוא ןלעוװ סרעכיוו יד ןיהואוו ,ןביירט זדנוא ןלעוו

 יו ידכ ,טיוה רעד ןופ ןכירק ,"ןטסירעירַאק, ענעפורעגױזַא יד ,זדנוא ןשיווצ ערעק

 ןלָאז ייז ואוו ,עלעטרע ךעלטימעג םערַאוװו ַא וצ ךיז ןּפַארדוצ וצ זיא-טינ-יא'ס

 קילג ןשידרע וופ רַאטקענ-קינָאה םעד ןיא ךיז ןעקנוטנייא ןרעיוא יד זיב ןענָאק

 םעד רעביא ןבטװשפיורַא ךיוה ןענעק לָאז ?ךיא , רעקיליײה רעייז ואוז ; סונעג ןוא

 -גגייא ןרעטיב ןייז טקידנערַאפ רעכלעוו ,רעירַאטעלָארּפ ןקיצומש ןוא ןרעטצניפ

 -רבק עשידרערעטנוא יד ןיא ןוא וקי-הַאפ עקידנקיטש יד ןיא ןעבעל ןזָאלצונ

 ,..טולב ןוא סייווש טימ ךיז קידנשַאװַאב ,סעטכַאש

 ,רעניױלגָאט עזָאלמייה ןייק טינ ןענייז רימ ,ןענַאפָארּפ ןייק טינ ןענייז רימ ---

 ,עיצַאזיליוויצ ןופ ןשטנעמ ןענייז רימ -- ,ןטנעגילעטניא ערעזדנוא סיוא ןפור ---

 רימ ,ןבעל ,טלעוו סנױזַא זיא סָאװ ןסייוו רימ ,טפַאשנסיװ ןופ ןשטנעמ ןענייז רימ

 -נעד .ןפָאסָאליפ עטסערג יד ןופ קרעװ יד טימ טנַאקַאב ךיז טסיזמוא טינ ןבָאה

 ןוא ,ץלַא ןסייו רימ ,ָאי !טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ סרעשרָאפ-רוטַאנ ,סרעק

 רעקיצומש רעד טריפ סע ןכלעוו ,ןבעל םענבירד םעד טָא ןיא טקיטש זדנוא
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 רימ ןלעװ טָא זיא .ןבעל ןרעסעב ַא רַאפ ןפַאשַאב ןענייז רימ ! ןומה רעטפַאהלקע

 ! ערעירַאק רעזדנוא ןרעבָארעד וצ ןָאט זָאל ַא ךיז לפייווצ ןוא קערש ןָא

 רעקידנצנעלג רעקיזָאד רעד וצ געוו ןפיוא סָאװ ,סיוא סע טכַאמ סָאװ --

 ןזָאלצוש ןכַאװש רעזדנוא לגרָאג ןפיוא ןטערטוצנָא סיוא זדנוא טמוק ערעירַאק

 ,ןעגנוגייצרעביא עכעלשטנעמ עטסעב ערעזדנוא םינּפ ןיא ןעיײּפשנַא ,רעדורב

 -יד'לבונמ ןוא רעכייר רעד רַאפ םיערוכ ןלַאפ ,ןסיוועג םעד ןגיוא יד ןעּפַארדסיױא

 עװטסדוקסַאּפ רעטַאז רעד טָא לוויטש יד ןקעלמורַא טנוה ַא יו ןוא עיזַאושזרוב רעק

 ןקוקנײרַא עלעטלעּפש ַא ךרוד שטָאכ ןזָאלוצ זדנוא לָאז ןעמ ידכ ,םעד בילוצ רָאנ

 ןופ חיר םעד ןָאט קעמש ַא זָאנ רעבלַאה ַא טימ שטָאכ ,ןדע-ןג ןשידרע םעד ןיא

 ןלעטשנדירפוצ ידכ ,ןָאט וצ טיירג רימ ןענייז ץלַא ,ץלַא ! סעיליל ןוא ןזיור ענייז

 רעזדנוא ,ערע רעזדנוא ןפיוקרַאפ וצ טיירג ןענייז רימ ! "ךיא, ןקיציײגרע רעזדנוא

 ךיז טיירג ןענייז רימ ; ןייזטסואווַאב ןוא ץלָאטש רעזדנוא ,עדרעוו רעכעלשטנעמ

 ינק יד ףיוא ןביילקרעטנוא טקירעדינרעד ןוא סעטַאמש עשינַאמערָא ןיא ןָאטנָא

 ;רעבױר עקסרענָאילימ ןוא תובוט-ילעב עקידנשָארג ערעזדנוא ןופ תובדנ יד

 רעדיילק עשיצַאיַאּפ ןיא ךיז ןצוּפסױא ,ןצַאיַאּפ ןרעוו וצ טיירג וליפא ןענייז רימ

 -קזוח טימ ןוא ,יײרענוַאלק ,הפינח טימ ןוא ,לצימ ןטיור ַא ןיא ןוא ךעלקעלג טימ

 רעייז ןענידרַאפ ןוא רעצישַאב ערעזדנוא ןכַאמ ךעליירפ ןיײלַא ךיז רעביא ןכַאמ

 ,רעכעלסעגרַאפמוא רעזדנוא ןופ גלָאפרעד םעד בילוצ עיטַאּפמיס עקידנעטשלופ

 י.י! ערעירַאק רעקיטכעמלַא רעזדנוא

 קיצומש ,ענדוקסַאּפ זיא ץלַא סָאד ."ןטסילַאער, יד ןדייר ןוא ןטכַארט ױזַא טָא |

 עלַאטנעמיטנעס טימ עטקעטשעגנָא טינ) ןטסילַאער רַאפ רעבָא . . .טפַאהלקע ןוא

 טייהשטנעמ ןגעוו ,עביל ןגעוו ןטסינַאמָאר ןוא ןטעָאּפ ענעדיישרַאפ ןופ יירעדױלּפ

 טינ רָאג ןגָאז סָאװ ,ןזַארפ עטסוּפ יו רעמ טינ טייקיטכערעג ,תמא ,זיא (.וז .א .א

 ןופ קילג ןפיוא ךיז טעדנירג סָאװ ,קילג .לכש ןוא ץרַאה רעייז ,ןעקנַאדעג ערעייז

 .ה .ד ,"ןיילַא ךיז רַאפ קילג; :עיזוליא ןַא ייז רַאפ זיא ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד

 רשפא ןענייז סָאװ ,ןעגנַאלרַאפ ןוא ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ יד ןופ גנוקידירפַאב

 -עגסיוא זיא סָאװ ,ןדעדוג ַא ; שטנעמטימ ןייד ןופ הרצ ,קילגמוא ןרַאפ טפיוקעג

 -ײלשעגסױרַא טָאה סע ןכלעוו ,ןשטנעמ םעד ,רעדורב ןייד ןופ םונהיג ןפיוא טיוב

 .לַאעדיא רעייז זיא סָאד --- ,רעקירדרעטנוא םעד ןופ טנַאה עשירעביור יד טרעד
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 .דיל גָאלק ןגייא ןייז ןגָאנ ןעמונעג . . . ןגָאנ ןעמונעג ץרַאה סָאד טָאה רעדיוו

 רעד טָא ןופ רעשרעה עטַאז ,ענעדירפוצטסבלעז ,עכעלקילג ריא ,יעה

 ַא רעד ןיא טלעק ןייק טינ ,רעגנוה ןייק ָאטשינ זיא סע ןעמעוו רַאפ ,ריא ; טלעוו

 ןיא ,יירעסערפ זיא ,סוסקול ןכייר ןיא ןעקנורטרעד טרעוװ סָאװ ,ריא ;טלעװ

 ,ריא ;ס'הואת ערעייא ןופ גנוקידירפַאב רעקידנעטשלופ ןיא ,טײקנסַאלעגסיױא

 ןוא רעדירב ערעייא ןופ טולב ןוא סייווש ןטימ ךיז קידנרענ ,טעפ טרעוו סָאװ

 : גָאז ךיא ןוא ,טכענק רעקינעטרעטנוא רעייא ,ךיא ףור ךייא וצ --- ,רעטסעווש



 221 קרעוו סטַאטשלעדע דוד

 ןימ טמענ ;ןרָאי עגנוי עטסעב עניימ ,ןלוקסומ עניימ ,ןטפערק עניימ טמענ

 ערעסעב ףיוא ןעגנונעּפָאה ןוא ןעמיורט יד םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא גנילירפסנבעל

 ןוא עילימַאפ ןיימ רַאפ טיורב רָאנ ,טיורב רָאנ רימ טיג ןוא ץלַא ,ץלַא טמענ ; געט

 -עשַאב עטוג עליטש יד רַאפ ,םינקז עיורג עמערָא עניימ רַאפ לקניוו ןעמערַאװ ַא

 .ןגעוו סוסקול רעייא ןופ טעברַאעג סרעייז ןבעל עצנַאג סָאד ןבָאה עכלעוו ,ןשינעפ

 ,ןזערק ,טפַאשלעזעג רענרעדָאמ רעד ןופ רעגריב עדנבָאהטכַאמ ,עטַאז

 ךייא ףיוקרַאפ ךיא ,לעפ ןיימ ךייא ףיוקרַאפ ךיא : טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרַאזעצ

 ןקידירפַאב וצ טייקכעלגעמ ַא רימ טיג ,טעברַא רימ טיג .שיילפ ןיימ ,ןבעל ןיימ
 ןברָאטשעג ץלָאטש טלָאװ ךיא ! ןשינעפרעדַאב עכעלשטנעמ ןופ ןטיונ עטסקע יד

 ןעז : החּפשמ עקיד'לזמ'ילש עמערָא יד . . .החּפשמ יד רעבָא ,טיוט-רעגנוה ןופ

 עקירעגנוה יד ןעז ;ןסילשעגּפָא ןסירעגּפָא ,עיורג ַא ,עקנַארק ַא רעטומ יד

 ,ןצכולש עטקיטשרעד עריא ןרעה ,ןרערט עמייהעג עריא ןעז ,רעטומ עזָאלפליה

 רעקיטש ריא ןופ טדיינש סע יוװ ,תוחוכ עריא ןופ ילב ןיא רעטסעווש עגנוי יד ןעז

 טיוט םעד ךיז ףיוא טעב ,תורצ ןופ ןגָאלשרעד זיא יז יװ ,טײקמערָא ערעטיב יד

 ןכעלקערש םעד טָא ןופ טייקטסיוו ןוא ןעגנוקינייּפ יד ןופ גנוטער עקיצנייא סלַא

 ! ןבעל

 סָאד !רעטיב ךעלגערטרעדמוא יו ,סע זיא ךעלרעדיוש יװ ,רעניימ טָאג

 ,עיורג ןייא יו ,רָאפ ךיז טלעטש טלעוו עצנַאג יד ,טולב טימ טפירט טניימ ץרַאה

 טָא ןיא תוחוכ יד ןופ סױרַא ךיז גָאלש ,טקיטשרעד רעוו ךיא ,עיליטסַאב עטיוט

 יד ךרוד ךיא יירש -- ! טעברַא ,טעברַא ,טיורב ,טיורב רימ טיג .רבדמ-רבק םעד

 ,המשנ רענעסירעצ ןיימ ןופ סױרַא ךיז ןסייר סָאװ ,ןצכולש

 טימ ךרוד ןעייג טלעוו רעקיזָאד רעד ןופ רעגריב ענעדירפוצטסבלעז יד רעבָא

 ןכעלשטנעמ םעד ןופ סעמַארד עטסכעלקערש יד ייברַאפ טייקיאור רעשיּפמילָא

 סָאװ ,ןשינעפעשַאב עכעלשטנעמ יד ןופ ןעיירשעג ןוא ןרערט יד ייברַאּפ ,ןבעל

 ,ןטָארטעצ ייז ךרוד ןרעוו

 ,טנגוי ןייד זדנוא גיוט סָאװ ףיוא ,ןלוקסומ ענייד זדנוא ןגיוט סָאװ ףיוא

 :טכענק עכלעוו ךָאנ ןוא ,טכענק גונעג ךיוא ריד ןָא ןבָאה רימ .תוחוכ ענייד

 רעזדנוא ןופ ּפעלק יד רעטנוא עקידנעלכיימש קיבײא ,עטרעקיוהעגנייא קיבייא

 סָאװ ,ןשטייב ערעזדנוא ןשוק סָאװ ,לפַאנק ערעזדנוא ןקעל סָאװ ,טכענק : שטייב

 ךיז ןגיוב עכלעוו ,סנקור עשיטכענק ערעייז ףיוא ךרוד ייז טימ ךיז ןריצַאּפש רימ

 וד !טינ ךיד ןפרַאד רימ ,ןיינ ,טפַאשרעה רעקיטכעמלַא רעזדנוא רַאפ קירעדינ

 גונעג .טכענק רעקיד'הענכה ןייק טינ ,רענעדירפוצ ןייק טינ רעבָא ,טכענק ַא טזיב

 .טכענק עטמוקלופרַאפ יד ןקעלק ןלעוו'ס ,ןגעווטרעזנוא רַאפ

 ,רעטכעלש ַא ןיב ךיא .רעגריב עדנבָאהטכַאמ ע'בושח ,טכערעג טנעז ריא ,ָאי
 -ירעמַא םעד ףיוא טפַאשטכענק רעקירָאי-ףניפ ןיימ ןיא .טכענק רענטעמַאה ַא

 ךיז ,תובוט-ילעב עניימ ןענע'פנח וצ טנרעלעגסיוא טינ ךיז ךיא בָאה ןדָאב ןשינַאק

 טינ ךיז בָאה ךיא ; טכערמוא עקידנעיירש קידנעעז ,ןגייווש וצ טנרעלעגסיוא טינ
 רעד רַאפ קיטש עשיאייקָאל ןעװַארּפ ,גניר ַא יװ ךיז ןגיובסיוא טנרעלעגסיוא
 .תובדנ עקידנשָארג ןעלטעבסיוא ינק יד ףיוא ןוא עיזַאושזרוב רעטַאז
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 -רעבירַא טייוו ךימ םירבח ןוא טניירפ עניימ ןופ לייט ַא ןבָאה רעבָא רַאפרעד

 רעייז ,רעמיטנגייא יד רַאפ ךעלעכיימש ערעייז ,ךעלרעטרעוו עסיז ערעייז .טגָאיעג
 ,ךעלעטרע עמערַאװ טרעכיזרַאפ יז ןבָאה --- הפינח עקּפרעט יד ,טייקיד'מינּפ-ייוװצ

 עזָאלמיײה עקירעגנוה יד ףיוא קילב םענעדירפוצטסבלעז ַא ןפרַאװ ייז ןענַאװ ןופ

 . . . רימ ףיוא ךיוא ןוא רעדירב

 .!טרעקרַאפ .ייז ןגעק ,רעטגיזַאב ןייק יו טינ ךיז ליפ ךיא רעבָא

 לרוג םענעגייא ןגעק 4

 -דעש רעסָאװ רַאפ ,ןעגנורעדינרעד עכעלקערש ערעסָאװ רַאפ : טכַארט ךיא

 -טַאמש עשידָאמ יד טָא טפיוקעג ןענייז ,עדרעוו רעכעלשטנעמ ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןכעל

 טשרעה םורַא ןוא םורַא :רָאנ טעז ?"קַארטַאב , ןקיטייצטנייה םעד ןופ סעק

 ערעייז ןבָארגַאב ךעלדיימ רעטרעדנוה : טײקנסַאלעגסיױוא ,טַאטדלַאװג ,םזיטָאּפסעד

 -יטסַאב עשיקירבַאפ יד ןופ רעטצניפ םעד ןיא ערע רעייז ,טייקנייש רעייז ,תוחוכ

 ,סענישַאמ ,ןעגנוי עבָארג ,ןעגנילּפמעט סיוא ןסקַאװ רעדניק רעטרעדנוה ; סעיל

 רעצנַאג רעד טָא ןוא -- ,טעברַא רעשינַאכעמ רעּפמעט ץוח טינ רָאג וצ ןגיוט סָאװ

 רעכעלשטנשמ רעד ןופ גנוקידלַאװגרַאפ עשירעכערברַאפ יד טָא ,סָאַאכ רעכעלדעש

 ,טסעטָארּפ ןופ .טרָאװ ןייק ,ןרָאצ ןופ קנופ ןייק ךייא ןיא ןפורסורַא טינ רָאט ,רוטַאנ

 ...!טסנעּפשעג ַא ,טסייג רעוייב ַא ,קישטשוװָאטנוב ַא ריא טייז טינַא

 ןשטעוװקסיוא טנעקעג טינ בָאה ךיא סָאװ ,קידלוש ןעד ךיא ןיב יצ רעבָא

 ןופ ןטפַאז עטצעל יד ,ןליפעג עכעלשטנעמ סנּפָארט עטצעל יד ןוורענ עניימ ןופ

 יירפ ,טפול עשירפ ליוו ךיא ,ךימ ןקירד ןטייק יד ? ןבעל ןכעלשטנעמ ןטנוזעג

 ! ןעקנעד יירפ ,ןעמעטָא
 ענעדירפוצ ,עכעלקילג ,רָאפרעד טָא !ַאי .סַאלב ןיב ךיא ,טיור טייז ריא

 ןעלדנַאװּוַאפ ךיז טנעקעג טינ בָאה'כ סָאװ ,ןגָאלשרעד ןוא סַאלב ךיא ןיב ,טכענק

 -רַאפ ֹוצ יֹוזַא ךימ טימעג ךיז טָאה לַאזקיש ןיימ יו ,היח רעזָאלניז ,רעּפמעט ַא ןיא

 ליוו ךיא ! ךימ ןקירד ןטייק יד !ןענעק טינ ןיוש לעוװ ןוא ,טנעקעג טינ .ןעלדנַאװ

 .ןעקנעד יירפ ,ןעמעטָא יירפ ,טפול עשירפ
,1887/8 

 ?כיב-ץיטָאנ ןופ

 ,טניירפ עכעלקילג ןייק טינ ,טעברַא ןייק טינ !רעווש ! קילײװגנַאל ! טלַאק

 ןוא ! עזָארּפ עקידעכָאװ ,עיורג עמַאס ץוח ,טינ טשינרָאג ,ןעיורפ ענייש ןייק טינ

 ןזייב ןיימ ןגָאלשרַאפ ךיא לָאז סָאװ טימ !רעװש !רעווש ױזַא זיא ןצרַאה ןפיוא

 ? רעיורט ןקידנענערב םעד ןקיטשרַאפ ? טעמוא

 רעטַאעט רענַאקירעמַא רעד ןעד זיא יצ רָאנ ,רעטַאעט ןיא ןעגנַאגעג טלָאװ'כ

 ךייא ןזייווַאב ?ןגינעגרַאפ ןתמא ןופ העש ןייא שטָאכ ןעקנעש ךייא דנַאטשמיא

 טימ םיא קידנעלּפירקרַאפ טינ ,ןבעל ןלַאער ךעלקריוו םעד ןופ דליב ןייא שטָאכ

 -רעד ,ןסָאש ,תופירש עקידנעטש טימ ,רוטַאקירַאק זיב טכיירגרעד סָאװ ,םזיגַארט

 -ָאמ עטסשיגַארט עמַאס יד ןיא רָאפ ןצעז שכלעוו ,ןדלעה עטלעטשַאב ,ענעקנורט
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 רָאג טינ ןופ טייקיסילפ ַא ןעיײּפשוצסױרַא ןוא ,קַאבַאט ןלעג רעייז ןעייק וצ ןטנעמ

 -על טָאטשנא ןטענָאירַאמ טימ סעידעמָאק ינימ עכלעזַא ,ןיינ ! רילָאק םענייפ ןייק

 ןפור ,עיצַאמַאלקעד רעטקיניזַאב טָאטשנא ןעיירעווער עדליוו טימ ,ןשטנעמ עקידעב

 יד ןופ ,ןטונימ ףיוא ןייז לָאז ,ורּפָא ןביג ייז רעדייא ,ץרעמשיּפָאק סױרַא רעכיג

 .ןבעל ןקידנכָאװ רעזדנוא ןופ ןוא ןגרָאז עכעלגעט-גָאט

 ןרעטש יד טנָאזירָאה ןשינַאקירעמַא ןפיוא ךיוא ףיוא ןטערט ןעוו ןטלעז ,תמא

 ןָא ןדניצ ןענעװַאכטעב טימ ריּפסקעש ןוא ,ןטײקטמירַאב עשיאייּפָאריײא יד ןופ

 זיא טלָאמַאד רעבָא .לזניא ןשינַאידניא-סקע ןפיוא ןרעייפ עכעלרעדנואוו ערעייז

 טמוק'ס .ךעלרעווש ,ןצבק ַא ,רעדורב ַא ןרעזדנוא רַאפ רעטַאעט םוצ טירטוצ רעד

 ןיא זיא טסנוק יד .ןעװָאכטעב ןוא ךיש רָאּפ ַא ןשיווצ לַאװסיױא ןַא ןכַאמ סיוא

 .עיזַאושזרוב רעד רַאפ זיולב ךעלטירטוצ ןוא ןפָא טייצ רעזדנוא

 ! טייהיירפ ריא עדָאמ יד טינ טקנייש זדנוא ,רעקיטנַאמָאר; --

 :טרעשַאב זדנוא זיא בוטש ןיא ןציז עסעוורַאב

 -- טייהיירפ יד ,גנוטכיד יד ,ןבעל םעד ןופ טכַארּפ רעד

 : ! טרעהעג ןעלזייא ענעדלָאג וצ

 ןעני"ש ואוו !עיזעַאּפ -טסנוק ָא

 ?ןעניד ואוו טכורפ ענייד ?ןרעטש ענייד

 -- -- ! ןענייױוש ייז ןעקטעמָארכ סע

 ןעייק ךעלסינ-ריזח ןוא

 ! ,טייקניױע ןוא עביל ןופ םינהוכ עקיטכערּפ יד

 טינ ןוא ,ןע'לזמ'ילש ,זדנוא רַאפ טינ זיא רעטַאעט רענַאקירעמַא רעד ,ָאזלַא

 ! ןבעל ןכעלגעטיגָאט םעד ןופ סמערוטש עלַא ןופ ורּפָא ןכוז רימ ןלעוו םיא ןיא
 זיא טָא ,ַאהַא ? טעמוא ןזָאלגעװסיױא ןטימ ןיהַא ךיז ןעמ טוט עשזןיהואוו

 !קעטָאילביב רעכעלטנעפע רעד ןיא ןיײגנײרַא לעוו'כ ,קנַאדעג רעכעלקילג ַא

 ! ןעורּפָא ןוא ךיז ןסעגרַאפ ,ןענעייל םעד ןיא ךיז ןָאטניירא ןבעגנייא ךיז טעוװו רעמָאט

 רעבָא ? ןלעװָאנ עשילגנע ןענעייל .עגַארפ ַא רעדיוו זיא סָאד ,ןענעייל סָאװ רעבָא

 -סטעברַא ןרַאפ . ןזיור עכעלטסניק ןקעמש יוװ טקנוּפ ךָאד זיא סָאד ,ךייא טעב ךיא
 .ןקירעגנוה ַא רַאפ טרעסעד יוװ ,עבלעזסָאד טקנוּפ ןלעװָאנ ןענייז ןזָאל

 .םעד ןופ קיזומ עכעלרעדנואוו ַא זיא סָאד -- עיזעָאּפ ,ָאי !עיזעָאּפ ןדייס
 רעבָא .טייקנייש רעשידרע-טינ ,רעקיד'בוט:םוי ןופ ןיטעג ַא זיא סָאד ,קנַאדעג
 יו ליפ ךיא .טונימ רעקיזָאד רעד ןיא ךימ טקירד טייקיד'בוט-םוי ריא עדארג
 עכייר טימ ןטריצַאב ַא ,לּפמעט ןלופטכַארּפ ַא ןיא ןײגנײרַא טפרַאדעג טלָאװ ךיא
 ,רעטעג ןופ רעטכיזעג טימ ,סעוטַאטס ענרָאמרַאמ עכעלרעדנואוו טימ ,רעכיּפעט

 ערעייז ןופ ןעגנַאלק עקידנרעביוצ יד ןעיצ ךימ .טייקנייש רעקידנדנעלב טימ לופ

 ! ןענמיה עניישרעדנואוו

 ,לטנַאמ ןטלַא םענעבירעגּפָא ןיימ ףיוא קילב ןיימ קילעפוצ טלַאפ טָא רעבָא

 ,ךיש ענעטָארטעגסױא עכעלבלעג עניימ ףיוא ,טנעה עקידעילָאזָאמ עניימ ףיוא

 -עגמוא רעד ןוא ,עימָאנָאיזיּפ עקירעטיצ ,עסַאלב ןיימ רָאפ רימ ךיז טלעטש סע
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 ,טלעו רענייש רענעי ןוא רימ ןשיווצ טסַארטנָאק רעד ,טסַארטנַאק רערעױה

 המשנ ןיימ .עיזעָאּפ רעד ןופ ןעלגילפ עלופרעביוצ יד ךימ ןּפעלש סע ןיהואוו

 ןיימ ּפָא סייר ךיא .רעיורט ןוא רעטיצ ןכעלמעווקַאבמוא טימ טליפעגנָא טרעוו

 לייא ךיא ןוא ,טייקנייש ןוא קילג ןופ רעדליב עקידנריפרַאפ עקיזָאד יד ןופ קילב

 ןרערט ןופ טלעוו רעכעלקריוו רעד ןיא טרָא ןדײשַאב ןיימ ןעמענרַאפ וצ רעסעב

 ןוא ךיוה רעכעלפיירגמוא ןַא וצ טינ ךיז טסייר ץרַאה ןיימ ואוו ,ףמַאק ןרעווש ןוא

 עשיטעָאּפ ,ןלַאעדיא ,סעינָאמרַאה ןופ טיירב רעזָאלדנע ןַא ןיא טינ טפור המשנ יד

 ! סנגינעגרַאפ ןוא ןטייקנייפ

 זיא עיפָאזָאליפ ,ָאי !עיּפָאזָאליפ רעד רַאפ ןעמענ ךיז ךיא לָאז רשפא זיא

 ! רעירַאטעלָארּפ ַא ,רעדורב ַא ןקירעזנוא רַאפ טפַאשנסיװ עטסקיסַאּפ עמַאס יד

 סָאװרַאפ ,ייווצ לָאמ ייווצ יו ,ןזייורעד סנטסקינייו זדנוא טעוװ עיּפָאזָאליפ יד

 יד שטָאכ !זיא טינ'ס ןעוו יוו ,רעקידייל רעטציא דארג ןענייז סנגָאמ ערעזדנוא

 רַאפרעד ,רעירפ יו קידייל ןביילב ןלעוװ רעירַאטעלָארּפ עמערָא יד ןופ סנגָאמ

 רעד ןופ טקַאפ רעד : טזיילעג ףָאזָאליפ םעד ןופ עבַאגפיוא עסיורג יד זיא רעבָא

 ענעבעגעג עזָאללפייווצ טימ ןרָאװעג ןזיוורעד זיא סנגָאמ ערעזדנוא ןופ טייקידייל

 -- עיפָאזָאליפ רעד ןופ ףורַאב רעד ןצנַאגניא ךָאד טײטשַאב םעד ןיא .ןטקַאפ

 ענעבעגעג עזָאללפייוצ רעבָא ,עטנַאקַאבמוא טימ טקַאפ ןטנַאקַאב ַא ןזייוורעד

 ,ןסיזעט

 -ידייל יד טָא ןליפנָא ,טייקידייל רעד ףיוא ןָא רָאנ ןזייוו ןפָאזָאליפ יד ,ָאי

 ,ןשטנעמ ,ןשטנעמ עטנוזעג רעמ ,עקידעבעל רעמ ןופ ךַאז יד ןיוש זיא סָאד --- טייק

 ןוא ןעּפ יד ןטייברַאפ ףרַאד דרעוװש יד ןעוו ,טייצ רעד וצ ןיז ַא ןביג עכלעוו

 ,טניט עטלַאק עצרַאװש יד -- טולב עכעלשטנעמ עסייה

 ןופ ןרוטַארעטיל .עמעװקַאב ַא רעייז זיא קעטָאילביב עכעלטנפע רעזדנוא

 יד .,טײקנדײשַאב ןייז טימ סיוא ךיז טלייט לַאז רעד .ןכַארּפש ןוא רעדנעל עלַא

 ןקיזָאד םעד ןיא ןטכעלשעג עדייב ןופ רעניד יד .עמַארג -- ןלוטש ןוא ןשיט

 .עכעלגערטרעד ךיוא ןענייז לּפמעט

 יד ףיוא ,לַאז םעד לעה ןטכיײלַאב ןּפמָאל-זַאג יד .טנוװָא ןיא רעגייזַא סקעז

 -זַאג יד ןוא ,ןרָאטױא עניילק ןוא עסיורג ןופ ןטעברַא יד ןעור סעײרעלַאג עכיוה

 ןופ טכורפ עכעלברעטשמוא יד רעביא ןדימת-רנ יװ טקנוּפ ךיז ןקוט ךעלּפמעל

 .קנַאדעג ןכעלשטנעמ םעד

 עבַאגפיוא ןיימ .ףָאזָאליפ ןשטייד ןטעפ ַא ןופ דנאב רעטעפ ַא טגיל רימ רַאפ

 יוא ,רעבָא .ןטנרעלעג ןבושח םעד ןופ קרעוו םעד טָא ףיוא ךיז ןרירטנעצנָאק זיא

 -ַארגיליפ ןופ טלעװ רעניד רעד ןיא ןייגניירַא טינ ןפוא םושב ןעק ךיא ,ייוו

 ןקורדנייא עטבעלעגרעביא גנַאל-טינ ןופ סענעצס ןוא ; סעיצקַארטסבַא עטרינ

 ןוא :ןעקנַאדעג עניימ ,לכש ןיימ רעמ ןוא רעמ ץלַא ,ןליוו ןיימ ןגעק ,ןשרעהַאב

 ןייק .עיזַאטנַאפ ןיימ ןָא ןליפ ,ע'טלוב ןוא עקידעבעל ,ןטלַאטשעג ענעדיישרַאפ

 ןיא קעװַא ךימ ןגָארט ייז .ןבעל ןיימ ןופ רעטסנעּפשעג יד-טָא ןופ טינ גנוטער

 ןרעטיב רעיז רעה ךיא :קידנליװ:טינ ּפָא ייז ךיז ביג ךיא ןוא ערעפס רעייז
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 .עגסיוא עסַאלב ערעייז ףיוא ּפָארַא ןפיול ןרערט עסיורג יװ ,עז ןוא למרומעג

 . .י ןקַאב עטרעגָאמ

 וצ גָאט ןופ טּפעלש ריא סָאװ ,ריא !טכענק עטרעטַאמעגסיוא עסַאלב ,ָא

 ריא סָאװ ,ריא !תונויסנ ןוא ןטיונ רעטנזיוט ,ןטייק עטלַאק ערעווש יד גָאט

 ןוא טכַארפ רעד ןופ טייוו ,רעכעל-םירבק ערעייא ןופ רעטסניפ רעד ןיא טנייוו

 -עגסיוא יד טריצַאב סָאװ ,שולּפ ןוא דייז םעד ןופ טייוו ,ןבעל םעד ןופ טייקנייפ

 עזָאלמייה ,עמַאזנייא ריא ;עיזַאושזרוב רעשיצירּפ רעד ןופ רעבייל עטלטרעצ

 טּפַאלק ןרערט ערעייא טימ -- ,רעירַאטעלָארּפ ןטקינײּפרַאפ םעד ןופ רעדניק

 ערעייא ;טסורב רעקנַארק ןיימ ןיא יילב םענעצלַאמשעצ ןקידוז טימ יוװ ריא

 רעד ןיא טלַא רימ ןכַאמ ,ןייא ךימ ןגיוב ייז ,ץרַאה ןיימ ןסיירעצ ןעיירשעג -ייוו

 ,טנגוי

 זיא עכלעוו ,המשנ ןיימ ןופ ףיט רעד ןופ סױרַא ךיז טסייר סע ביוא ןוא

 :יירשעג ַא ,ןעגנוקינייּפ ןוא םירוסי עכעלשטנעמ ןופ טפיג ןטימ טּפַאזעגכרוד

 םעד ףיוא רעפטנע סלַא ּפִא טכליה -- "!רעטצניפ ןוא םונהיג רעד ןופ סױרַא;

 "יומוא : שַּפט ןטביולגעגנייא ךיז-ןיא ןוא ןטַאז םעד ןופ רעטכעלעג דעד יירשעג

 רימ ,ײרעדױלּפ-רַאמשַאק ןייד ףיוא רעה !טעָאּפ רענעגושמ ,רעמיורט רעקינ

 . . | טייצ ךָאנ ןבָאה





 ןבעל רימרעכלעווץאטלעוויד



 ןבעל רימ רעכלעוו ןיא טלעוו יד

 ןוא טרעמָאירַאפ ױזַא ריא טנייז סָאװ ?קירעיורט ױזַא ריא טנייז סָאװ

 רַאברעדנָאז יו ןוא .טניירפ עטוג עניימ לָאמטפָא ךימ ןגערפ ױזַא *? טכַארטרַאפ

 םורָאװ ,ןשטנעמ ַא ייב ןטייצ עקיטנייה ןגערפ וצ !ןגַארפ ערעייז רימ ןעגנילק

 ,ןיז ַא טָאה ריא טעז סָאד ? טגיילעגפיוא טוג זיא רע םורָאװ ? ךעליירפ זיא רע

 ןיא שטנעמ רעדנקנעד ַא זַא ,סערַאברעדנואוװ סָאװטע ךעלקריוו זיא סע לייוו

 רעבָא .םעװקַאב ךיז ןליפ ןוא ,ןייז ךעליירפ ,ןכַאל ךָאנ ןעק ןטייצ ערעזדנוא

 ,טכַארטרַאפ ןוא טרעמָאירַאפ ןענייז רימ םורָאװ ,ןרעיורט רימ םורָאװ ,ןגערפ

 ןשטנעמ ַא ןגערפ יװ ,דנסַאּפמוא עדארג זיא -- ,ןצפיז ןוא ןצכערק רימ םורָאװ

 טַאמעזאק ןרעטסניפ ,ןסַאנ ַא ןיא ןבעל ןייז ןעגניירברַאפ וצ טלײטרוַארַאפ זיא סָאװ

 ןוא רעטסניפ זיא רע םורָאװ ,טרעיורט רע םורָאװ ,ןוז עקיטכיל יד ןעז טינ ןוא

 ...? טגרָאזרַאפ

 -עטסניפ ַא ןופ רעגרע ,טַאמעזאק ןופ רעגרע זיא טלעוו עקיטנייה רעזדנוא

 רעייא ךייא טיג ןעמ ,ור וצ ךייא ןעמ טזָאל שינגנעפעג ַא ןיא .שינגנעפעג רער

 ךייא ייב טסייר רעבָא טלעװ יד ;ןּפָאלש םוצ ץַאלּפ ַא ןוא רעסַאװ ןוא טיורב

 ריא ןעוו ,טגָאלש ןעמ ןוא טע'גרה ןעמ ,ליומ ןופ טיורב לקיטש עטצעל רָאד סױרַא

 ןעגנערב וצ טינ ךיז טמעש ןעמ ,ביור ןכערפ ַא ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ טגאוו

 .עקירעגנוה יד רַאפ טיורב ןרעדָאפ ייז לייוו ,(הילת) ןעגלאג ןפיוא ןשטנעמ

 קירעדינ ױזַא ןעקנוזעג טינ טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד ךָאנ זיא לָאמ ןייק

 -יטכערעג ןוא טעטינַאמוה יד ךָאנ ןענייז לָאמנייק ; טייקכעלשטנעממוא ריא ןיא

 לָאמנייק ; סיפ יד טימ ןרָאװעג טלּפמָארטעג לַאטורב ױזַא ,ךערפ ױזַא טינ טייק

 עכעלדנעש ןוא עכעלקערש עכלעזַא ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא טינ טפַאשלעזעג יד טָאה

 -רַאפ רעכלעוו ,רענָאילימ ַא ,רָאטסַא ןַא ,טייז ןייא ןופ .טצעי יװ ןטסַארטנָאק

 ; רעלעב ןוא רעלעב ףיוא סרעלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה (טדנעוושרַאפ) טעדנעּפס

 -טסבלעז טײגַאב רעכלעוו ,רעטעברַא רעמערָא ןַא --- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 ,טלעג .רעדניק עניילק ןוא יורפ ןייז רַאפ טיורב ןייק טינ טָאה רע לייוו ,דרָאמ

 -ישַאב עשיטסילַאטיּפַאק יד ןופ יירשעג-סגירק רעד זיא סָאד !סענזיב ,טיּפָארּפ

 ,קלָאפ עזָאלצוש עמערָא סָאד טלַאװעג ןדליוו רעייז טימ ןגלָאפרַאפ סָאװ ,סעקוזוב

 ןביירט ןוא רעדניק ענייז ןפַאלקשרַאפ ,ןעיורפ ענייז ןדנעש ,טיורב ןייז ןביור

 -טסבלעז ןוא סנכערברַאפ עכעלקערש וצ ,ןדייל עכעלגערטרענוא וצ רעטנזיוט

 רעקיטנייה רעד ןיא סעסָאב יד ןענייז ןקוזובישַאב עשיטסילַאטיּפַאק יד ,דרָאמ

 ,טפַאשלעזעג

 -רַאפ טרעוו ,רוטַאנ רעזדנוא ןיא קידריוונשטנעמ ןוא לבָאנ זיא סָאװ ,ץלַא

 ,טסעּפ-טלעג רעד ןופ גוצמעטָא ןקיטפיג םעד ןופ טעטסעּפ

 ריא ןרָאלרַאפ טציא טָאה ,קילגנשטנעמ ןופ ןיטעג עקיליײה עזיד ,עביל
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 ןופ טכיזעג לדייא ריא רעמ טינ ןיוש טעז ןעמ .טלַאטשעג עשילמיה ,עלעדייא

 ןעמולב עלופטכַארּפ עריא ןענייז טקלעוורַאפ ; טייקכעלטרעצ ןוא דלושמוא
 טָאה ןוא קרַאמ ןפיוא סױרַא ךיוא זיא יז ; רעדיילק עסייוו-יינש עריא --- קיצומש

 "! סענזיב ,טיפָארּפ ,טלעג, : ןבירשעגנָא ןָאפ ריא ףיוא ךיוא

 םוא דליב ַא טלָאמ רעלָאמ רעד ? טסנוק רעד ןופ ןערָאװעג זיא סָאװ ןוא

 ,רעלָאד עכעלטע רַאפ גנורעטסייגעב ןייז טפיוקרַאפ רע ; טלעג ןכַאמ ןענעק וצ

 ןוא ,ןעײרעלַאג-רעדליב עסיורג יד ןיא ןיירא טייג .םיא טיג רעכייר רעד סָאװ

 ןדייל יד ןלעטשרָאפ לָאז רעכלעוו ,דליב קיצנייא ןייק ןענעגעגַאב טינ טעוװ ריא

 ןכייר םעד ןופ טייקכעלשטנעממוא יד ןוא עסַאמ רעמערָא רעד ןופ ןרערט ןוא

 טעשזס רעטסנעש רעד ,רעטסלבָאנ רעד טינ סָאד ןעד זיא ?סָאװרַאפ .סַאלק

 רעפטנע רעד ?רעלטסניק (ןתמא) ןרַאוװ ַא ןופ דליב םענרעדָאמ ַא רַאפ (עמעט)

 טינ טפיוק ןַאמערָא רעד ; טינ ךיז טלָאצַאב דליב ַאזַא :זיא עגַארּפ רעד ףיוא

 רעד זומ ,ןכייר םעד טסנוק ןייז ןפיוקרַאפ ןענעק וצ םוא ןוא ,רעדליב ןייק

 ןטצומשרַאפ םעד ןרירנָא טינ לָאז רעכלעוו ,דליב ַא ,ןביירש יצ ,ןלָאמ רעלטסניק

 ַא ,רעדלעוו ענירג ןלָאמ םיא רַאפ ןעק ןעמ .רעלדניווש ןכייר םעד ןופ ןסיוועג

 רעבָא ...זױר ַא טקעמש עמַאד עקידנעטשנָא ןַא יו רעדָא ,למיה ןעיולב

 ,רעירָאטעלַארּפ עטנלע יד ןופ רעטכיזעג עטרַאדעגסיױוא יד םיא רַאפ ןלעטשרָאפ

 רַאפ ,ןפַאלקש רַאפ טכַאמעג ,טקירעדינרע ,טבױרַאב ןבָאה עכייר יד עכלעוו

 טעװ דליב ַאזַא | שיטקַארּפמוא זיא סָאד ! ןיינ -- סעקטוטיטסָארּפ רַאפ ,רעלטעב

 רעדנצנעלג רעד ןיא ןרידָאלּפָא טינ ןעמ טעוװ רעלטסניק ַאזַא ,ןפיוקרַאפ טינ ךיז

 סקלָאפ םעד ףיוא טעוװעדָאהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעזַאושזרוב

 ,טולב ןוא סייווש

 רענעלַאפעג ַא ,בלַאק םענעדלָאג םעד ןופ ןיפַאלקש ַא טציא זיא טסנוק יד

 ,טלעוו רעדנטשרוד טלעג ךָאנ רעזדנוא ןופ ץומש ןיא טגיל סָאװ ,(ךאלמ) לגנע

 ןוא טבױרַאב סָאװ ,סענזיב-לדניוש ַא ?טּפַאשנסיו יד טציא זיא סָאװ

 ןייז ןופ קעווצ רעד זיא סָאװ ,ןַאמ ןגנוי ַא טגערפ .טלעוו עבלַאה ַא טלדניװשַאב
 ןייק וליפא ייברעד ךיז טעװ ןוא ,ןרעפטנע רע טעװ !ןכַאמ טלעג ?ןרידוטש

 רעשיטנַאגיג ַא ףיוא יו ,טפַאשנסיו רעד ףיוא טינ טקוק רע .ןבעג טינ םירק

 -גואוו עריא טימ טלעוװ יד ןטכיײלַאב ףרַאד עכלעוו ,טפַארק רעלעוטקעלעטניא

 ןדניפרע ,ןבעל סנשטנעמ םעד ןרעטכיילרַאפ ןוא ןרעסעברַאפ ,ןלַארטש ערַאברעד

 םוצ יז ןריפ ןוא ,ןדייל עריא ןופ טייהשטנעמ יד ןעײרפַאב וצ יװ ,ןעלטימ עיינ

 זיולב טפַאשנסיװ יד זיא םיא רַאפ !ןיינ .טכיל עיינ וצ ,קילג םוצ ,סערגָארּפ

 .עטיױט ןוא עקידעבעל ןופ סרעלָאד ןסייר וצ לטימ ַא ,טלעג ןכַאמ וצ לטימ ַא

 עשיטילָאּפ ענזַאושזרוב, עיינ ַא טעדליבעג ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ עסיורג ערעזדנוא

 ןרָאװעג ןרָאבעג ןענייז רימ זַא ,ןגייצרעביא זדנוא טבערטש עכלעוו ,?עימָאנָאקע

 ןטיזַארַאּפ ןוא סרעלדניווש עלַא רַאפ ןטעברַא וצ ןוא ,ןפַאלקש עקיבייא ןייז וצ

 ןעוו זַא ,טוג רעייז ןסייוו סנָאטרעקניּפ עכעלטפַאשנסיװ יד טָא ,טלעװ רעד ןופ
 ןלָאצַאב טינ יז ןעמ טעװ (תמא םענייר םעד) טײהרַאװ ענייר יד ןגָאז ןלָאז ייז
 טלָאצַאב סָאלק רעדנשרעה רעד :ןקידיירּפ רעייז רַאפ סרעלָאד רעטנזיוט ןייק
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 םענייא ןדעי ףיוא ןָא ןלַאפ ןוא ,לוויטש ענייז ןקעל עכלעוו ,טניה עיירט ענייז רָאנ

 ,לעפַאב ןטשרע רעייז ףיוא

 -טלעג יו ,רעמ טינ ןענייז ןרָאסעפָארּפ ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד בור סָאד

 רעטנזיוט ןרעגנוה ןוא ןטכַאמש ,ןדייל ייז םורַא סָאװ ,ןָא טינ ייז טייג סע ; סרעכַאמ

 רעבָא ,ןעמַאנסיוא טכייליפ ןביג סע ! רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ רעטנזיוט ןוא

 ! טפיג ןוא ץומש ןופ םי ַא ןיא ןּפָארט ַא ? ןעמַאנסיוא ןענייז סָאװ

 יד טגָאז ןעמ ןעוו רעבָא ,לקיטרַא ןיימ ןקידנע טנעקעג ָאד טלָאװ ךיא

 ךיוא ןייג ךיא לע םורַאד ןוא טײהרַאװ עצנַאג יד ןגָאז ןעמ ףרַאד ,טײהרַאװ

 .... רעטייוו

 ךיז רימ ןבָאה ? ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס זדנוא ייב וצ סע טייג ױזַא יוו |

 !ןיינ :ןרעפטנע ךיא זומ ,רעדייל ? ײרעכַאמ-סענזיב ןופ טײרפַאב ןצנַאגניא רָאג

 ןכַאמ טלעוװ-לדניוש רעקיצומש רעד טָא ןיא ןעגנואווצעג ןענייז רימ ךיוא

 -ייה ַא ,רעסיורג ַא זיא קעווצ רעזדנוא סָאד (תמא) רָאװ זיא סע .סענזיב לָאמטּפָא

 טינ ךָאד סע ןעק ,ןייז טינ לָאז ליצ רעזדנוא קיליײה יו רעבָא .קעווצ רעקיל

 ןענעק וצ םוא טלעג ןפרַאד רימ .ךעלסעה-טינ רַאפ סענזיב עכעלסעה יד ןכַאמ

 רימ ןכַאמ ,טלעג ןגירק וצ םוא ןוא .עדנַאגַאּפָארּפ רעזדנוא סטרעוורָאפ ןביירט

 | ... סענויב

 ךעלקריוו רימ ןענייז ?רעלעב עטפָא ערעזדנוא טימ רעמ רעד זיא סָאװ

 ןוא ןצנַאט קידנעטש רָאנ טלָאװעג ןטלָאװ רימ סָאד ,ןשטנעמ עקיטסול עכלעזַא

 ךָאד רעבָא ,סענזיב עשיטסילַאיצַאס ,סענזיב ,ךעלרעדירב ,זיא סָאד ?ןעגניז

 -רעװדַא עדנגנילק עסיורג ערעזדנוא טימ רעמ רעד זיא סָאװ ןוא ...!סענזיב

 -גוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצַאס ערעזדנוא ןיא (ןסנָאנַא סטנעמזייט

 רימ זַא ,סעיצַאלוקעּפס ןוא סענזיב ןופ טניירפ עסיורג עכלעזַא רימ ןענייז ? ןעג

 ? טייל-סענזיב ןופ ןסערעטניא יד וצ ןענַאגרָא-ףמַאק ערעזדנוא ןעמדיוו ןלָאז

 סטנעמזײטרעװדַא-טלעג ןופ ץַאלּפ םעד טנעקעג ןטלָאװ רימ .טינ זַא ,ךיז טכַאד

 רימ ןעוט ךָאד .ףָאטשעזעל עדנרעלַאב טימ ,ןעלקיטרַא עכעלצונ טימ ןעמענרַאפ

 םערָא וצ ןענייז רימ לייוו רַאפרעד ,ךַאפנייא ץנַאג ? סָאװרַאפ ןוא ,טינ סָאד

 ,סענזיב רימ ןכַאמ טָא ןוא ,טלעג טלעפ זדנוא ; ןסנָאנַא ןָא גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא

 ! סענזיב ךָאד רעבָא ,סענזיב עשיטסילַאיצָאס

 ןלַאעדיא עכעלשטנעמ עטסלדייא יד ןופ לּפמעט ןקיליײה םעד ןיא ךיוא ,ָאזלַא

 יד ןעגנילק ןטרָאד ךיוא .טסעּפ-טלעג עכעלסעה יד טעבנגעגניירַא ךיז טָאה

 טכַאמ יד ןענעקרענָא ןעגנואווצעג זיא טסילַאעדיא רעקיטומ רעד ןוא סנשָארג

 -רַאפ !טלעג ...ןעמוקַאב וצ םוא ןעלטימ ןכוז ןוא ,לַאטעמ ןכעלסעה םעד ןופ

 ! ךיד ךיא סַאה ךעלקערש יוװ ,ףיט יו !טלעג טכולפרַאפ ,טקיטולברַאפ ,טרערט

 רעמ ץלַא ,ןליפ טעװ ריא רעלעדייא סָאװ ,ןעקנעד טעוװ ריא רעפיט סָאװ
 טינ רָאג ךיז טלָאװ סע ,ךעלקריוו ןוא .טלעו רערעזדנוא ןיא ןדייל ריא טעוװ

 -שטנעמ ןופ עיידיא יד ןעוו ,ןשטנעמ ןדנקנעד-ךעלרע םעד רַאפ ןבעל וצ טניולעג
 ןיא דנגָאלש ױזַא ,לבָאנ ױזַא ,סיורג ױזַא ןעוועג טינ טלָאװ גנואיירפַאב רעכעל
 ןרעטסניפ םעד ןיא ןבעל וצ טניולעג טינ ךיז טלָאװ סע ! טייהנייש רעקיטסייג ריא
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 רָאנ .טנעָאנ זיא גָאט רעד זַא ,טגייצרעביא ןייז טינ ןלָאז רימ ןעוו ,לָאטרעמָאי

 וצ ןעגניווצ טציא זדנוא ןעק טפנוקוצ רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק רעקילייה רעד

 רעכעלשטנעמ רַאפ ףמַאק ןסיורג םעד .ןטייק ןוא ןרערט ןופ טלעוו רעד ןיא ןבעל

 ,גנורעטסיײיגַאב ןוא עביל רעזדנוא ,ןבעל רעזדנוא ןבעגּפָא רימ ןלעװ גנואיירפַאב

 ! יירפ ןייז טעוו דניק-ןשטנעמ סעדעי זיב קירוצ ףיוא ןטערטּפָא טינ ןלעוו רימ ןוא

 ,1891 "עמיטשע רעטעברַא עיירפ,

 טייהנסיוומוא ןופ ןטײקיד

 ןלַאפ רָאזעצ זומ טרָאד ,טבעל סוטורב ואוו

 רעליש .פ

 טפור ריא סָאװ סָאד זַא ,טינ ןעד ריא טעז ? קלָאפ ןופ ןבָאה ריא טליוװ סָאװ;

 טינ ךייא ליו ןוא טינ ךייא ןעק עכלעוו ,עסַאמ עדנסיוומוא ןַא זיא ,קלָאפ

 *? ןייטשרַאפ

 עכעלכעלפרעביוא ,עקיטכיזצרוק יד ןֹופ טפָא ןעמ טרעה דייר עכלעזַא

 -עטמוא ןוא טייקליופ רעייז רַאפ ץורית ַא סעּפע רעמיא ןכוז עכלעוו ,ךעלעשטנעמ

 עכעלניילק ערעייז ןופ רעטייוו לסיבַא טייטש עכלעוו ,ךַאז רעדעי ןיא טייקיט

 ,ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ

 ,ןעז דלַאב רימ ןלעוו ,ןענייז ןדיירסיוא עכלעזַא שירַאנ יו

 וצ דנסיוומוא וצ ךָאנ זיא ,עסַאמ-רעטעברַא יד ,קלָאפ סָאד זַא ,תמא זיא סע

 .ערעדנַא ןוא ןינוקַאב ,סקרַאמ לרַאק ןופ סעירָאעט עשיטסילַאיצָאס יד ןייטשרַאפ

 ןוא עשיטסילַאיצַאס יד ןעוו זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג טינ ךָאנ זיא רעבָא טימרעד

 ַא ןיא ןבעגעגרעביא ,טצעזרעביא ,טריזירַאלוּפָאּפ ןרעו ןעיידיא עשיטסיכרַאנַא

 ,קלָאפ ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפמוא ןביילב ץלַא ןלָאז ןעיידיא עזיד זַא ,ךַארּפש-סקלָאפ

 ןייז ןיא סומזילַאיצָאס םעד ןרעלקרעד קלָאפ םעד זומ ןעמ .טַאירַאטעלָארּפ ןרַאפ

 ,ךעלגנעגוצ ,ךעלדנעטשרַאפ םיא זיא עכלעוו ,םרָאפ ַאזַא ןיא ןוא ךַארּפש

 טרעטיירברַאפ ףרַאד סומזילַאיצַָאס ןופ טייז עשיטערָאעט יד רָאנ טינ רעבָא

 ןביירט עכלעוו ,ןכַאזרוא יד ןרעלקרעד ךיוא םיא זומ ןעמ רָאנ ,קלָאפ ןיא ןרעוו

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןרעסעב ,םעיינ ַא ןכוז וצ טייהשטנעמ יד ןעגניווצ ןוא

 קידנעטש ןפרַאד ,ןכַאזרוא עזיד ךעלכעזטפיוה רעדָא ,ןכַאזרוא עזיד ךיוא

 ,עסַאמ רעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןרעוו ןטלַאהעג

 ןגעק ןרינָאיצולָאװער וצ זדנוא טגניווצ סָאװ ? ןכַאזרוא עזיד ןענייז סָאװ

 ? ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןקיטנייה ןופ עמרָאפ רעד

 --- (טײקמערָא) טומרא יד זיא סנכערברַאפ ןוא ןקילגמוא עלַא ןופ רעטומ יד
 ץלַא טסיגעצ רעכלעוו ,ןדיל עכעלשטנעמ ןופ םי רעקידרעייפ רעסיורג רעד
 .סעילַאװכ עדנעמַאלפ עכעלקערש ענייז רעטייוו ןוא רעטייוו

 רעסעב ןעד ףרַאד רעװ ָאט ,ױזַא זיא סע ביוא : ןגערפ רענייא טעוו סיוועג
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 ןעד טדייל רעװ ? טסבלעז קלָאפ סָאד טינ ביוא ןדייל עכעלקערש יד-טָא ןסיוו

 -רעטנוא ןופ ןטייק עלַא ,תורצ עלַא ךיז ףיוא טּפעלש רעוו ? ןצרעמש עלַא עזיד

 סָאד ןריזירַאלוּפַאּפ וצ ךָאנ גיוט סָאװ וצ ,טנייה ? ןיילַא עסַאמ יד טינ ןעוו ,גנוקירד

 ;ןדייל-סקלָאפ ןופ ךוב עטקיטולברַאפ

 רעד זַא ,זיא תמא רעד .טקנעדעג ףיט טינ רעבָא ,טדערעג טַאלג טסייה סָאד

 ןבעג םיא לָאז רעכלעוו ,רעשטעמלָאד ַא ףרַאד ,רעטבױרַאב רעד ,אפוג רעדנדייל

 קלָאפ סָאד .ןבעל-ןפַאלקש ןייז ןופ ךַארּפש-ןרערט עטקיטשרַאפ יד ןייטשרַאפ וצ

 רָאלק ךיז ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,לגיּפש ןקיטסיײג ַא רעמיא ךיז רַאפ ןבָאה זומ

 -ַאלנבעל ןירג ןייז ,ןטייק עטעטסָאררַאפ ענייז ,ןדנואוו עקיטולב ענייז ןעלגיּפשּפָא

 ןקיטולב רעייז טגיילעג ןבָאה ןצרעמש עכעלגערטרעמוא ןכלעוו ףיוא ,טכיזעג סעז

 עכעלקערש סָאד ןטלַאה רעמיא ןעמ זומ קלָאפ םענופ ןגיוא יד רַאפ ,לּפמעטש

 טולב טימ טברַאפעג ,דליב סעזיד רָאנ .ןבעל-רעירַאטעלָארּפ ןקיטנייה ןופ דליב

 יד רָאנ ;רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עקידלושמוא רעטנזיוט ןופ ןרערט ןוא

 ןעגניווצ ןעק עטכיורַאב ןֹוא עזָאלמיײה ,עטקירעדינרעד יד ןופ עמַארדסנבעל ענעּפָא

 -ןפַאלקש ןטרַאה ןייז ןופ ןּפַאכוצפיוא ךיז קלָאפ ענעגָאלשרעד ,עטפַאלקשרַאפ סָאד

 ,רעקינייּפ ענייז ןופ ןצַאלַאּפ ענרָאמרַאמ יד ןוא ןטייק יד ןכערבעצ ןוא ףָאלש

 ןופ קלָאפ ןעמערָא םענופ ןדייל ןוא ןבעל סָאד יונעג טסייוו זדנוא ןופ רעוו

 ךָאנ ךיז רימ ןע;עק ,ןענייז רימ םערָא יו ?טירטס סובלימ ןופ ,טירטס רעטסעה

 ןבעל ןטנַאנעגָאז םעד טימ ךיײלגרַאפ ןיא טיונ ןופ ןטַארקָאטסירַא רַאפ ןענעכער

 ןטכַאמש עכלעוו ,רעדניקנשטנעמ ענעבָארגַאב עקידעבעל ,עכעלקליגמוא יד ןופ

 ,קרָאי-וינ ןופ רעזייה-סטנעמענעט ערעטסניפ ןיא

 םוא לעַאפַאר ַא ןופ לז;עּפ םעד ,ריּפסקעש ַא ןופ רעדעפ יד ןבָאה ףרַאד ןעמ

 .-שטנעמ עדנצפיז ,עדנצכערק ,עדנטולב יד טלעוו רעד רַאפ ןלעטשוצרָאפ קיטכיר

 -ַאריט עדליוו ןופ ןצענ ענרעזייא יד ןיא ךיז טלּפַאצ עכלעוו טייהשטנעמ יד ; טייח

 דרע עצנַאג יד יירשעג-סגנולפייווצרַאפ ןדנרענוד ריא טימ טרעטישרע יז ןוא ןענ

 ,ןטַאמעזַאק עריא טימ ןוא ןענָאוט עריא טימ

 רעביא ןדייל עכעלשטנעמ יד ןעז וצ טייקיאייפ יד ןציזַאב זדנוא ןופ לפיוו

 רָאנ טליפ רעדעי ?עלעטלעװ ךעלנעזרעּפ ,ןקניציּפ רעזדנוא ןופ ץענערג רעד

 יזַא טליפ ןילַא רע רָאנ זַא טקנעד רע ןוא םיא טשטעווק ךוש רענעגייא ןייז יו

 ןעזעג טלָאװ סע ןעוו :ןדייל ענייז ןענַאטשרַאפ טלָאװ קלָאפ סָאד ןעוו ,טכעלש

 ןביוהפיוא רָאנ עלייוו ַא ףיוא םיא רַאפ ךיז לָאז סע ןעוו :;ןדנואוו ענעגייא ענייז

 ןיא טלָאװ -- ,טומרא רעכעלקערש ןופ טלעוװ יד טקעדרַאפ סָאװ ,גנַאהרָאפ רעד

 רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטניה רעד ןופ רוּפש ןייק ןבילבעג טינ ןדנוטש 4

 : ! עמעטסיס

 ןופ דליב טקעדעגפיוא סָאד ןכלעוו ,טואוו רעקידרעייפ ןופ םערוטש רעד

 טעטכינרַאפ ןוא טרעטעמשעצ טלָאװ ,קלָאפ ןיא טקעוועגפיוא טלָאװ ןדיילנשטנעמ
 ,עטביו-ַאב יד טצ-א טקיטש ןוא טקירד סָאװ ,ןעגנַאװצ ןיא טציא טלַאה סָאװ ,סעלַא

 ,טייהשטנעמ עטּפַאלקשרַאפ

 ,ןבעל רימ טלעוו ַא רַאפ סָאװ ןיא ,ןײטשרַאפ-טינ סָאד ,טייהנסיוומוא יד רָאֵנ
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 -נשטנעמ ערעזדנוא רַאפ ףמַאק ןקיטולב םענעסָאלשטנַא ןַא ןופ ּפָא זדנוא טלַאה
 ןטייק עכעלדנעש ןיא זדנוא טלַאה טייהנסיוומוא יד רָאנ ,טכער

 ;ןדײל עכעלשטנעמ ןופ ךוב סָאד ןריזירַאלוּפָאּפ וצ זיא טכילפ רעזדנוא

 ןשיווצ טגנעה רעכלעוו ,גנַאהרָאפ ןרעטסניפ םעד ןסיירעצ וצ זיא טכילפ רעזדנוא

 ןפרַאד ייז ;ןדנואוו ערעייז ןעז ןפרַאד רעטעברַא יד .רעקינייּפ ענייז ןוא קלָאפ

 קלָאפ-רעטעברַא ןופ טסורב יד טרעכעלעגכרוד ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןענעק

 .דרָאמ-רעדורב ןוא ,יירעביור ,סומזילַאטיּפַאק ןופ ןליוק יד טימ

 -נשטנעמ ןופ ,טייקיטכערעג ןופ עמיטש יד סָאד ,ןעז וצ זיא טכילפ רעזדנוא

 ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא רָאנ טינ ,ןענובירט ןופ רָאנ טינ ןרעו טרעהעג לָאז טכער

 ןופ טרָאװ עיירפ סָאד ןרענוד לָאז ּפַאש ןדעי ןיא ,קירבַאפ רעדעי ןיא ךיוא רָאנ

 !ןָאיצולָאװער ןופ ,טייהיירפ רעכעלשטנעמ

 יד ןקירדסיוא ךיז טעװ סע עמרָאפ ַא רַאפ סָאװ ןיא ,עגַארפ יד טינ זיא טציא

 ןצנַאגניא טייהשטנעמ יד לָאז ,טציא זיא עגַארפ יד ,טפַאשלעזעג עקיטפנוקוצ

 רעד ןיא רעדָא ?יײרעפַאלקש ןיא ,טייהנסיוומוא ,טכוזטלעג ןיא ןּפמוזרַאפ ןרעוו

 -יירפ ןופ םַאלפ רעד ןרעוו טקעוועגפיוא לָאז טַאירַאטעלָארּפ ןופ טסורב רעדנדייל

 לָאמעלַא רַאפ לָאמנייא לָאז קלָאפ סָאד --- טסול-סדנַאטשרעדיװ ןוא עביל-סטייה

 !טּפַאשרעה יד ןוא רעשרעה יד ןטכינרַאפ

 יד .טפנוקוצ רעד רעביא ןריטַאבעד וצ בײרטרַאפטיײצ ַא זיולב טציא זיא סע

 יד ;טולב ןוא ןרערט ןיא ןעקנוזרַאפ רעמ ןוא רעמ ץלַא לייוורעד ןרעוו עמערָא

 .ןייו ןוא ןעמולב טימ ךיז ןריזומַא עכייר

 -ןפַאלקש יד טימ לווייט םוצ ? ןרילרַאפ וצ רימ ןבָאה סָאװ ! ןָאיצולָאװער

 !טייקיטכערעג ןוא טייקכעלרעדירב ,טייהכיילג ןליו רימ !סעיגעליווירּפ

 .1891 טסוגיא ,ש .א פ

 רעזייה טנעמענעט

 ,ןייש ןוא טַאלג סעלַא ןעוועג טלָאװ טלעוו רעטריזיליוויצ רעזדנוא ןיא ןעוו

 ,ךיא גָאז ,ןַאד ךיוא ,רעזייה-טנעמענעט יד ןבילבעגרעביא רָאנ ןטלָאװ סע ןוא

 -עגָאז רעד ןגעק ןָאילעבער ןופ ןָאפ יד ןבייהוצפיוא קידנעװטיונ ןעוועג טלָאװ

 ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעטנַאנ

 -טנַא ךיז ןעק סע עפוטש ַא רַאפ סָאװ וצ ,זדנוא ןגייצ רעזייה טנעמענעט יד

 טפור ןעמ עכלעוו ,היח רעקיסיפייווצ רעד ןופ טעטילַאטורב עדליוו יד ןעלקיוו

 עטסכעלקערש יד ןופ עטכישעג יד זיא סָאד ,רעזייה-טנעמענעט יד ."שטנעמ;

 טימ ,םזיניצ רעטסקיצומש רעד זיא סָאד ;שטנעמ ןגעק שטנעמ ןופ סנכערברַאפ

 עקינעי יד טכיזעג ןיא טייּפש ןוא סיפ יד טימ טערט סַאלק רעכייר רעד ןכלעוו

 ,עדנַאב-רעביור רעייז וצ טינ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,רעדניקנשטנעמ עכעלקליגמוא

 ,סעמרוט ערעטסניפ יד ,ןרעקרעק עטרעכיוררַאפ עכיוה יד ,ייז ןעייטש טָא
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 ןופ ךָאי םעד סעציײלּפ ערעייז ףיוא ןגָארט סָאװ ,עקינעי יד רַאפ טיובעגפיוא

 ןיא קילב ַא טפרַאװ ,טײקמערָא ןופ ןעגנוטסעפ יד ןיא ןיירא טערט .יירעּפַאלקש

 ןופ טגערעגפיוא ןוא טרעטיצרַאפ טרעוו ריא ןוא ןטלעצעג-ןפַאלקש עטסיוו יד

 .ךיז רַאפ טעז ריא עכלעוו ,רעדליב יד

 ןגייטש יד ןיא !טכיל ןוא טפול ןופ טבױרַאב ,ןגייטש עקיצומש ,ערעטסניפ

 טרעטַאמרַאפ ,רענעמ ,ךעלרעדניק עטכיילבעגסיוא ,ןעיורפ עקנַארק עסַאלב ןציז

 טלייטרוארַאפ ןענייז ייז ,טײקיזָאלטעברַא רעדָא ,טעברַארעביא ןופ ןגָאלשרעד ןוא

 -סניפ עטלַאק יד ןיא ,רעטניוו ,רעבירג עכעלקערש יד ןיא הסיפת רעקיבייא וצ

 רעמיא ןוא רעמיא ,ןיישנענוז טימ לופ געט עמערַאװ יד ןיא ,רעמוז ,געט ערעט

 עצרַאװש יד ,טיוט ןופ שינרעטסניפ יד ןטלעצעג ןפַאלקש ערעייז ןיא טשרעה

 ןעיורפ עניישדליב ליפיוו ,רעטכעט עגנוי ליפיוו .טנלע ןוא טומרא ןופ סנקלָאװ

 ערעטסניפ יד ןשיווצ טנגוי רעייז ןופ ןרָאי עטסעב יד ןיא טקלעוװרַאפ ןרעוו

 רעייז ,ץלָאטש רעייז ,טפַארק רעייז ןרילרַאפ רענעמ עגנוי ליפיוו ! טנעוו עסַאנ

 ! םירבק עטקיטשרַאפ עקנילָאמש יד ןיא ןבעל

 טָאה רעװ !רעדירב ערעייא טימ ןָאטעג ריא טָאה סָאװ !(סניַאק) ס'ניק;

 טָאה רוטַאנ יד עכלעוו ,ןזעוו עכעלשטנעמ סָאד ןדנעש וצ טכער סָאד ןבעגעג ךייא

 םוא ךָאד ? ןיישנענָאז ריא ןוא ןעמולב עריא ןסינעג וצ טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג

 רעזייה טנעמענעט יד ןענייז סע ךולפ רעכַאפיירד ַא רַאפ סָאװ ,ןפיײרגַאב וצ טוג

 טייצ רעד ןיא זיוה טנעמענעט ַא ןיא ןייז ןיײלַא ןעמ ףרַאד ,סַאלק ןמערָא םעד רַאפ

 טינ ךיז ןעמ ןעק סענעצס עדנסיירצרעה ,עקירעיורט ןייק רעמ .רעייפ ַא ןופ

 ַא ןופ ךיז ןטער לייוו ,שַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו רעדניק ןוא ןעיורפ ! ןלעטשרָאפ

 .ךעלגעממוא לָאמטּפָא ןוא ,רעווש זיא רעייפ ַא ןופ טייצ רעד ןיא זיוה-טנעמענעט

 (םירדח ,ןרעמיצ) "סמור,, יד ,רעלעמש ךָאנ ןרָאדירָאק יד ,לָאמש ןענייז ּפערט יד

 ךעלגעממוא סע זיא ןעמַאזוצ ןשטנעמ עכעלטע רַאפ ןוא ,ןגייטש יװ ,ןיילק ןענייז

 (ּפערט-סגנוטער) ?סּפיעקסע-רעייפ, עלָאמש ,עניילק יד .ןגעװַאב וצ יירפ ךיז

 סָאװ ,ןקָארשרעד טינ ןוא טגערעגפיוא טינ זיא שטנעמ רעד ןעוו ,ןטער רָאנ ןענעק

 טימ טּפיוהרעביא ,ןשטנעמ טימ טייצ-סקילגמוא ןַא ןיא לַאפ רעד ןטלעז רעבָא זיא

 ,ןעיורפ ןוא רעדניק

 -עג עדנסיירצרעה ךיז ןרעה סע !דלעפ טיירב ַא ךיז רַאפ טָאה רעייפ סָאד

 . יז ;דזיוה ןדנענערב ןופ רעטסנעפ יד ייב ןעייטש עכלעוו ,ןעיורפ ןופ ןעיירש

 -?ךעלגנַאר ןוא ךעל'הפוע עניילק טנעה ערעייז ףיוא ןטלַאה ייז ,ףליה ךָאנ ןעיירש

 .רעדָא ,טיוטעג ןרעוו ןוא רעטסנעפ ןופ ךיז ןפרַאװסױרַא :קנַאדעג םעד טימ ךיז

 ןופ םענייא ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה טָא . ..!ןעמַאלפ עטיורטולב יד וצ ןבעגּפָא ךיז

 ןקַאב עריא ; ףליה ךָאנ טפור ןוא טנעה יד טכערב יז ; לדיימ גנוי ַא רעטסנעפ יד

 ןטנוא .גנולפייווצרַאפ ןוא ןרערט טימ לופ ןגיוא עריא ; טיוט רעד יוװ סַאלב ןענייז

 זיא זיוה סָאד ;ןָאט וצ ןבייהנָא סָאװ ,טינ טסייוו ןעמ ןוא רעיושוצ עסַאמ ַא טייטש

 -קילגמוא יד וצ ןעמוקוצ טינ ןענעק טיילרעייפ יד ,ןעמַאלפ טימ טלגנירעגמורַא

 טקעדַאב טרעוו סעלַא רעבָא ,סרעטייל עכיוה ןלעטש טוואורּפ ןעמ .תונברק עכעל

 ןוא ןעיורפ ןופ ןעיירשעג עטלפייווצרַאפ רָאנ טרעה ןעמ .,ךיור ןטכידעג ַא טימ
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 רעד ןיא ןזיװַאב ךיז עלייוו ַא טָאה רוגיפ עסייוו ַא סעּפע יוװ ,ןעמ טעז טָא .רעדניק

 -גוה ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יירשעג ַא .דרע רעד ףיוא ןלַאפעג זיא ןוא טפול

 ןופ רעטסנעפ ןופ ןפרָאװעגסױרַא יורפ עגנוי ַא ךיז טָאה סָאד .ןטסורב עטרעד

 ןופ םָארטש ַא טניר ןרעטש ריא ןופ .טיוט רעד יוװ סייוו טגיל יז .קָאטש ןטירד

 טימ ןצימיא טפור ןוא טברַאטש יז ,רעווש טמעטָא טסורב עגנוי ריא ,טולב סייה

 טימ ןעייטש עקינייא ,ןענייוו עסַאמ רעד ןופ עקינייא ...טנַאה רעטיוט בלַאה ריא

 ,ּפעק ענעזָאלעגרעטנורַא

 סָאד .רעמיצ ןדנענערב ַא ןופ דניק ןיילק ַא טעטערעג ןַאמרעייפ ַא טָאה טָא

 ןוא ךָאנ טבעל סע רעבָא ,רעייפ ןוא ךיור ןופ טצעלרַאפ לסיב ַא ןיוש זיא דניק

 ...רעטער ןטרימשרַאפ ןוא ןסַאנ ןייז ףיוא ךעלעגיוא ענעפָא-טיירב טימ טקוק

 ,ערעדנַא ! רעייפ ןיא ןעמוקעגמוא זיא יז ,ןעיירש עקינייא ? רעטומ ןייז זיא ואוו

 טָאה ןוא ץעגרע קעװַא רעירפ ךָאנ זיא יז ,קילגמוא ריא ןופ טינ רָאג טסייוו יז זַא

 ןוא טנעמָאמ ַא (טרעיודעג) טרעוועג סע .רעמיצ ןיא ןסָאלשרַאפ רעדניק עריא

 ,טכיזעג ריא ףיוא ןיזנאוו ןוא קערש ,ןפרָאװעצ רָאה יד : ָאד זיא רעטומ יד ךיוא

 דליוו ַא ,טסורב ריא וצ םיא טקירד ןוא דניק ריא ףיוא ףױרַא ךיז טפרַאװ יז

 עטייווצ סָאד ךיוא זַא טרענירע ךיז טָאה יז ,טסורב ריא ןופ סױרַא ךיז טסייר ןייוועג

 "עג רעדנענערב רעד וצ טפיול יז ,..רעמיצ ןיא ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא דניק

 ךימ טזָאל !ךימ טזָאל ? דניק ןיימ זיא ואוו !דניק ןיימ ! טלַאװג , --- .עדייב

 -- :רעקיאור ןייז וצ ןייא יז טדער ןעמ ,ןייא יז טלַאה ןעמ .. . . *! דניק ןיימ ןטער

 -קילגמוא יד .?עסַאמ רעד ןשיווצ ָאד ץעגרע זיא רע ,טעטערעג זיא דניק רעייא;

 ןוא טפַארק רעמ טימ ץלַא טרעקַאלפ רעייפ סָאד .,ןעמַאלפ יד וצ ךיז טסייר עכעל

 ...! סנקלָאװ עצרַאװש יד וצ ףיוא ךיז רע טבייה רעגניצ עטיור טימ

 רעו ? םעטסיס-זיוה-טנעמענעט רעד ןופ רעדניפרע רעד ןעוועג זיא רעוו

 -גינעק-טכוזדניווש רעד ןופ ,םונהיג ןמַאזיורג םעד ןופ רעדניפרע רעד ןעוועג זיא

 סעמעוו ? טַאירַאטעלָארּפ םעד רַאפ עניטָאיליג עיינ יד ןדנופרע טָאה רעוו ? ךייר

 סָאד ,טריזילַאטורב ױזַא ןריהעג סעמעוו ,טרענייטשרַאפ ױזַא ןעוועג זיא ץרַאה

 -שטנעמ ןופ רעטנזיוט ןכלעוו ךרוד ,ןַאלּפ ןשלווייט םעד ןפַאשַאב טנַאקעג טָאה רע

 ןיא ןרעוו טקיטשעגנעמַאזוצ ,טפול ןוא טכיל ןופ ןרעוו טבױרַאב ןלָאז ןזעוו עכעל

 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ רעייפ ןופ ןרעוו טעטכינרַאפ ןוא ,ןגייטש-ןענייווש

 טקיטולברֲַאפ טימ סנטסַאק עריא ןליפנָא ןענָאק לָאז עיטסעב סמוטנגייא יד םוא

 ? דלָאג

 -דנַאש עקיטכערטרעדינ עזיד ,ןכערברַאפ רעקיצנייא רעזיד זיולב ןעד זיא

 -טכיזקיר ַא טימ ןסַאה יז ןלָאז רימ סָאד ,גונעג טינ סַאלק ןדנשרעה םעד ןופ טַאט

 ףרַאד ןוא טײקיצרַאהמערַאב ןופ ןסיוו טינ ףרַאד רעכלעוו ,סַאה ןדנרעקַאלפ ןזָאל

 -יזיווקניא יד ,היח עטקיטולברַאפ עזיד ןטכינרַאפ ,ןטערטוצ וצ םוא ץלַא ןדנעװנָא

 ? ןָאמאמ טָאג ןופ טסניד ןיא ןרָאט

 ? ןבעל ַא ןופ ןעד רימ ןסייוו ? ןרילרַאפ וצ רעירַאטעלָארּפ ,רימ ןבָאה סָאװ

 ןסיז םעד טסורב רעזדנוא טּפעש !ןעמולב ענייז גנילירפ רעד זדנוא טגניירב

 ןלַארטש ענעדלָאג ןײרַא ךיז ןסייר ? רעדלעוו ןוא רעדלעפ ענירג יד ןופ טַאמָארַא
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 עסיז לגייפ יד זדנוא ןעגניז ? ןעגנוניואוו ערעזדנוא ןיא ןוז רעכעלטרעצ רעד ןופ

 ןעמולב ענייק ןעילב טטירַאטעלָארּפ ןופ ןבעל םעד ןיא !ןיינ ? רעדיל-סגנילירפ

 עגנע ןוא עקיצומש ,רעּפעש עטקיטשרַאפ ,ןלַארטשנענוז ענייק ןצנַאלג סע ןוא

 רעד ןיא זיוה:טנעמענעט ַא ןופ ךעל'מירבק עקנילָאמש ,טײצ-טעברַא רעד ןיא

 -ולב ;סָאב םעד ןופ תוחיצר יד ,ןַאמרָאפ ןופ יירשעג רעד :טעברַא טינ ןופ טייצ

 סָאד ,רעדניק יד ןופ יירשעג סָאד ןוא ,טעברַא ןופ טייצ רעד ןיא סייווש רעקיט

 . . . ור ןופ טייצ רעד ןיא ,יורפ רעקנַארק רעד ןופ ןצכערק

 ןיק .ןבעל סָאד טעדניוװשרַאפ ,טכַאנטסברעה ערעטסניפ ,עטלַאק ַא יװ

 ,טלעק ,ןעגנורעדינרע ,טיונ עקיבייא ; ןגינעגרַאפ ןופ ןּפָארט ןייק ,יירפ ןופ לַארטש

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןבעל סָאד זיא סָאד ,טייהקנַארק ,רעגנוה

 ,ײרעפַאלקש ןוא שינרעטסניפ ןיא ןעקנוזרַאפ ןייז לָאז טלעוו עצנַאג יד ןעוו

 ןוא טייהיירפ ןוא ןפַאלקש עדנילב ןופ ןײטשַאב לָאז טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעוו

 ךעלגעמ ןעוועג טלָאװ ןַאד -- ,רעצרעה ןוא ןגיוא ערעזדנוא דמערפ ןייז לָאז ןבעל

 יז :שינרעטסניפ םעד ןגעק טינ טרילעבער טייהשטנעמ יד םורַאװ ,ןפיירגַאב וצ

 ,טצעי רעבָא .שינרעטסניפ טימ ךיז טקידירפַאב יז ,טכיל ןופ גנונַא ןייק טינ טָאה

 ?טַאירַאטעלָארּפ ןטביורעג םעד ןופ גנולעטש עוויסַאּפ יד טצעי ןעמ טפיירגַאב יו

 ענייז ןבעל ,(ןצַאלַאּפ) ןטסַאלַאּפ עקיטכיל רע טעז רעבירג ערעטסניפ ענייז ןבעל

 רע ;ןכיר םעד ןופ רעדניק עטנוזעג ןענייש רע טעז רעדניק עסַאלב עקנַארק

 -רַאפ ןוא ןבעל טימ לופ ,ןעמולב טימ לופ ,טכיל טימ לופ טלעוו ַא ךיז רַאפ טעז

 ןוא ןעילב וצ טלעוו רעזיד טפלעה טולב ןוא סייווש ןייז טימ טסבלעז רע .ןגינעג

 ,זיוה-טנעמענעט סָאד --- םייה ןייז זיא ,ןעמעלַא םעד ךָאנ ןוא ,ךיז ןעלקיװטנַא וצ

 ...!רעכערברַאפ ַא ןופ ןטייק יד לָאמטפָא -- ןבעל ןייז ,רעגנוה-ןיול ןייז

 -עבער ןופ רענַאב םעד ןביוהעגפיוא גנַאל ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט

 ןעמ !טעטכענקרַאפ ןוא טביורעג טזיב וד !ךַאװרע, -- םיא וצ ןעיירש ,ןָאיל

 ,עביל ןופ טלעוו ַא טגיל ריד רַאפ ,עז !קילגסנבעל ןייד ,ןבעל ןייד קעװַא טמענ

 סעלַא ,ריד וצ טרעהעג יז ,ענייד זיא טלעוו עזיד --- ןגינעגרַאפ ןוא דיירפ ןופ

 םערָא ןקיטכעמ ןייד ןקערטשסיוא ,עמיטש ןייד ןבייהפיוא רָאנ זיא ,טספרַאד וד סָאװ

 עכייר עזיד ,טלעוונשטנעמ עדנעילב ,ענייש עזיד ןוא רעקירדרעטנוא עזיד ןגעק

 -רעביוצ ריא ןיא ןריפניירַא ךיד טעוװ ,סמערָא עריא ןענעפע ריד טעוװ רוטַאנ עטוג

 טינ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעצרעה עלַא ןופ טרענוד ףור רעזיד *!זידַארַאּפ ןטפַאה

 טינ טעוװ ףור רעד סָאד ,ךעלגעמ סָאד זיא .,ײנַאריט ןיא ןרָאװעג טרענייטשרַאפ

 ?טַאירַאטעלָארּפ ןטפַאלקשרַאפ םעד ?זיר םענעפָאלשרַאפ םעד ןקעוופיוא

 1891 ,ש .א פ



 סעמעט עשידײ ףיוא



 רעשינָאגרַאשז רעד ןופ טײקיזָאלנּפיצנירּפ

 עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 ,עביל-סטייהיירפ עקילייה יד טינ טרעדנואווַאב שטנעמ רעדנעקנעד רעכלעוו
 ןפיוא טנגוי רעשיסור רעד ןופ טומ ןרַאבגיזַאבמוא םעד ,סוסקול ןקיטסייג םעד
 עשיסור יד רעכלעוו ןופ עלעווק יד ןסיוו ריא טליוו ןוא ? דלעפטכַאלש ןלַאיצָאס

 עכלעוו ,ןסיוו ריא טליו ? גנורעטסייגַאב ןוא טומ רעייז טּפעשעג ןבָאה ןדלעה
 ,ןעמולב עכיירטסייג יד טצָארּפשעגסױרַא ןבָאה ייז ןופ סָאװ ,ןעלצרָאװ יד ןענייז
 רעד ןופ רענרעד יד ןשיװצ ץנַארק-ןזיור ןלופטכַארּפ ַא טציא ןדליב עכלעוו

 רעדָא 30 עטצעל יד רַאפ רוטַארעטיל עשיסור יד ךרוד טקוק ? עטכישעג רעשיסור
 ,רעדנאקסיא ןופ ןטפירש עכעלברעטשמוא יד ףיוא קילב ַא טפרַאװ ;רָאי 0
 ,ועינעגרוט ,ןירדעשטש ,ווװערַאסיּפ ,ווָאבוילָארבָאד ,יקסנילעב ,יקסוועשינרעשט

 -כערעג ןוא טייהכיילג ןופ רעקידייטרַאפ עדנצנעלג ערעדנַא עליפ ןוא ווָאסַארקענ
 וצ וצ ךיז טרעה !עביל-ןשטנעמ ןוא טייהיירפ ןופ ןלָאטסָאּפַא עקילייה ,טייקיט

 גנוי סעדעי טקעוװ ןוא קָאלג-ףורוצ ַא יו טגנילק עכלעוו ,עמיטש רעקיטכעמ רעייז
 ןשיסור םעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע ןַא וצ ,טייקיטעט רעקילייה ַא וצ ץרַאה
 עמיטש רערענָאיצולָאװער רעד וצ וצ ךיז טרעה ! םזיטָאּפסעד ןקיטשרוד-טולב

 -געמ יד ןפיירגַאב טעװ ריא ןוא -- רוטַארעטיל רעשיסור רעלַאקידַאר רעד ןופ
 -יירפ עכעלברעטשמוא יד יװ ,ןעגנוניישרע ערַאברעדנואוו עכלעזַא ןופ טייקכעל

 עכלעוו ,דלעפטכַאלש ןלַאיצָאס ןשיסור םעד ףיוא סנירעפמעק ןוא רעפמעק-סטייה
 ןוא רעשיכירג רעד ןופ רעדליב עשיסַאלק יד ןיא ןכיילג רעייז רָאנ ןעניפעג

 ! עטכישעג רעשימיור
 ןשיסור ןטקירדרעטנוא םעד ןופ רעקידיײטרַאפ ןוא רעקנעד עדנצנעלג עלַא יד

 יד ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ טסייג םעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצרע ןענייז קלָאפ

 ןיא טמעטָאעגנײרַא ןבָאה רעקיטירק ןוא רעטכיד ,רעלעטשטפירש עשיסור עיירפ

 םיליכשמ יד ןופ ,טרעדנוהרָאי ןט19 ןוא ןט18 םעד ךרע ןַא ןופ -- ןָאנרַאשו

 -ערבעה יד ,רבע תֿפש יבבוח יד ןופ ךיוא יוװ ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןוא דנַאלשטייד ןופ

 טָאה קלָאפ םייב .ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ ?ןָאגרַאשז , ןעמָאנ רעד טמַאמש ,ןטסיא

 .שידיו --- ןוא ןושל-עמַאמ ,שטיוט-ירבע : ןסיוהעג יז

 גנוצעשגנורג ןָא רעבָא ,ןעמַאנ ַא יוװ "ןָאגרַאשז , טצונַאב ךיוא ןבָאה רעבָא ערעדנַא

 טינ רעבָא ,סע ןצונַאב סָאװ יד ףיוא טצונַאב שיטסַאקרַאס סע ןבָאה לייט .שידיי וצ

 ןעמ ןעק סָאד .ןעמוקַאב ביל רעמ ץלַא שידיי טָאה .ע דוד .ןיילַא ךַארּפש רעד ףיוא

 -טַאטשלעדע  ס'רמרמ ןיא טקורדעג ,עינָאס רעטסעווש ןיוז וצ ווירב ענייז ןופ ןעז

 .(80 .ז ףיוא ווירב ןופ ךעלכעוטּפיוה) ."ךוב
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 -שטנעמ רעדנעקנעד רעד ןופ ןלַאעדיא עטסנעבאהרע יד טעברַא רעקילייה רעייז
 רעד .,טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןטײהרַאװ עשילַארָאמ ןוא עשימָאנָאקע יד .טייה
 טריזילַאטסירק ךיז טָאה ,ךיירטסייג ןוא קיניזפיט ,לדייא זיא סָאװ סעלַא ןופ ץנעסע

 עקיטסייג עטנוזעג ,עשירפ ַא ןפַאשעג טָאה ןוא רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא
 טײרּפשרַאפ טָאה טסייג רעיירפ רעד .טנגוי רעשיסור רעדנעילב רעד רַאפ גנורַאנ
 ןייז טימ ןוא שינרעטסניפ עכעלטיוט יד ןטינשעגכרוד טָאה ,לגילפ עקילייה ענייז

 רענײמעגלַא וצ געוו ןקיטכיל םעד קלָאפ ןשיסור ןגנוי םעד טגייצעג דרעוװש-ןענוז

 ,טייהיירפ

 -ַאטסיה ערעדנַא ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל יד זיולב טינ זַא ,(תמא) ראוו זיא סע

 רעד ןיא טנעמעלע ןקיטסייג םעד ןטעברַאסיוא ןפלָאהעג ןבָאה ןדנעטשמוא עשיר
 עשיסור יד זַא ,טסעפ סע טייטש ךָאד ;גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור
 ןוא רעשילַארָאמ רעד ןיא רָאטקַאפ רעטסקיטכיו רעד ןעוועג זיא רוטַארעטיל

 ,רוד ןגנוי ןשיסור םעד ןופ גנולקיװטנַא רערענָאיצולָאװער

 רעטנזיוט ואוו ,ןדָאב ןשינַאקירעמַא םעד ףיוא ןייגרעביא רימָאל טציא
 ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש ,טַאמייה רעייז ןופ ןסירעגּפָא ,טייל עגנוי עשידיא-שיסור

 ,(לַאװק) עלעווק עקיצנייא רעייז רַאפ רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז יד טכַאמעג ןבָאה

 -ניא ןוא עשילַארָאמ ערעייז ,ןעגנורעטסיײגַאב ערעייז טציא ןּפעש ייז רעכלעוו ןופ
 .ןעגנואיושנָא עלעוטקעלעט

 -יל רעשינָאגרַאשז רעד טימ טנַאקַאב זיא סָאװ ,שטנעמ רעדנעקנעד רעדעי

 רעד ןיא ןכוז זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק זומ ,עקירעמַא ןיא רוטַארעט
 -ראוו ךָאנ גנושרָאפכָאנ עכעלרע ןַא ,ּפיצנירּפ ַא סעּפע קיטסילַאנרושז רעשידיא
 טָאה עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשינָאגרַאשז יד .ךעלרעכעל ךַאפנייא זיא טייה

 רעדָא טייהיירפ ןופ ןכייצ סלַא טינ רעבָא --- ןָאפ עטיור עסיורג ַא ןעגנַאהעגסױרַא
 ,ףױקרַאפסיױא ןַא ,"ןעישקָא? ןַא רָאנ טעטיײדַאב ןָאפ עטיור יד ! ןיינ ַא ,עיצולָאװער
 ץכעביירש-ןָאגרַאשז רעשידיא רעד ןופ קרַאמ םעד ףיוא זַא ,ןָא טגייצ ןָאפ יד

 ענעדישרַאפ רעמַאה:-ןעישקָא ןרעטנוא ןופ ןזיירּפ עקיליב רַאפ סיוא ךיז ןפיוקרַאפ
 עקילײה ,קלָאפ םוצ טייהיירט ענערָאװשעג ,ןסיועג רעכעלשטנעמ :; םיצפח

 ךיז רַאפ טקעּפסער ,עביל-רעדורב ,טייקכעלשטנעמ ,טסייג ,ערע ,ןלַאעדיא

 ןופ טייהשטנעמ עטלקיװטנַא יד סָאװ טימ ,סעלַא --- טרָאװ ןייא טימ ,טסבלעז

 ,ץלַא ריא טגירק "ןעישקָא,-רוטַארעטיל םעד ףיוא ,טריצלָאטש טייצ רעקיטנייה
 ןטסיימ םִא טרעוו סָאד ,רעסעב ךיז טלָאצַאב סע סָאװ ןוא ,זיא ןברָאדרַאפ סָאװ
 -- .טּפעלשעגנָא ןטרָאד

 ,רעכַאמנצנוק עקידריווקרעמ יד ןענייז ץלַא רַאפ רעטנַאסערעטניא .,ךָאד
 ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןגיוא ערעייא ןיא .קרַאמ םעד ףיוא טנגעגַאב ריא עכלעוו
 ףיוא ןעשזריה ייז ןוא ,ןרעיוא עסיורג יד טימ ןּפַאלק ייז ןוא .ןעלזייא ןיא ןשטנעמ

 ,טנוה רעקידנליב ַא לזײא םעד ןופ טרעװ גנולצולּפ .ןעלזייא יווװ עקַאט ךייא

 ױזַא ץלַא -- סעלָאּפ יד רַאפ ךייא טסייר ןוא ןיירַא םינּפ ןיא ךייא טגנירּפש סָאװ

 ָאװַארב ןעשטַאילק ןבױהנָא קידנליוו טינ טזומ ריא זַא ,קידריווקרעמ ןוא טניוושעג
 רעצנַאג רעד רַאפ רע טגירק ,ריא טניימ סָאװ ןוא *: רעלצניק, ןעמערָא םעד
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 "רעינָאישקָא ןסיורג, ןופ לקעב ןרעביא טעלג ַא ,ייווצ רעדָא ןשָארג ַא ? טעברַא
 ...!בַאשזד ַא ךָאנ ףיוא טכייליפ גָאזוצ ַא ןוא

 יד ,*סנָאעלעמַאכ, עטנַאקַאב יד קרַאמ-רוטַארעטיל םעד ףיוא טנגעגַאב ריא
 סע יװ ,טלַאטשעג ןוא ברַאפ רעייז טונימ עלַא ןטייב סָאװ ,ךעל'היח עטמירַאב ליפ
 ץענ ַא ןיא יז ןעלדנַאװרַאפ רעדעפ רעייז .ןדנעטשמוא יד וצ רעסעב ייז טסַאּפ
 -טעקרַאמ ייז ןכַאמ ןדַאקירַאב-טכַאלש-סטייהיירפ יד ןופ ;סנשָארג ןעגנַאפ וצ
 ןוא --- ?ינעּפ ַא רַאפ ייווצ,, ,קרעװ ערעייז קלָאפ םעד ןפיוקרַאפ ייז ואוו ,סדנעטס

 :יװ קידנעעז ,טניוטשרע טרעװ סע רעװ ןטלעז ךָאד

 טרעטעגרַאפ וא טביױלעג טרעוװ טנייה סָאוװ ,סָאד

 ;טקעדַאב עטָאלב טימ ןגרָאמ טרעוו

 ,טרעקוצרַאפ רעדיװ ןיױש ןגרָאמרעביא ןוא

 . טקעלעג ,טעפינחיעג ,טלכיימשעג

 ןופ רעדליב עכעלרעכעל ןוא עקירעיורט עלַא יד טָא טכַארטַאב ריא ןעוו ןוא

 רעד ןגעק טסעטָארּפ ןדנרענוד ַא ףיוא טבייה ןוא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד

 "מורָאק ,רענעברָאדרַאפ ַא ןופ עיצוטיטסָארּפ ,םזיניצ םעד ןגעק ,טײקיזָאלּפיצנירּפ

 *ששיטקַארּפ, יד ןופ רעטכעלעג ןקיטולבטלַאק ַא ריא טרעה ןַאד ,עסערּפ רעטריפ

 ןבעל ַא ףרַאד שטנעמ ַא ?םרַאיל ַאזַא וטסכַאמ סָאװ ,דניק; -- : ךעלעשטנעמ

 רַאפ טלָאצַאב טגירק סָאװ ,רעטסוש ַא זיא רע זַא ,ןטכַאד ריד ךיז לָאז ;ןכַאמ

 ,טסילַאעדיא רעד טיירש ,"ןשטנעממוא עשיטקַארּפ ריא ,רעבָא; -- 7! ךיש ענייז

 ,ןּפיצנירּפ ,רוטַארעטיל ןגעוו ןדער רימ :יירעטסוש ןגעוו טינ טציא ןדייר רימ,

 רוטַארעטיל טינ סָאד טפור ןגעווטנייז ןופ ? ןָא םיא סָאד טייג סָאװ -- *!ןערעל

 . . . ןכַאמ ןבעל ַא ייברעד לָאז רע יבַא ,יירעטסוש רָאנ

 יװ ,קיאור ןעזוצ ןוא ?ןטנַאקיטקַארּפ, עטלַאק עכלעזַא ןייז טינ ןענעק רימ

 ;רעכעטיירק עטעטפיגרַאפ ,עטלכוטרַאפ טימ קלָאפ עמערָא סָאד טעװעדָאה ןעמ
 ץלַא ףיוא טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןבעג וצ ?שיטקַארּפ; ליפ ױזַא טינ ןענייז רימ

 קידנעעז ,קיאור ןביילב וצ קיטולבטלַאק ױזַא טינ ןענייז רימ ; ןגָאמ רעזדנוא ץוחַא
 ןביולג רימ ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ גנורַאנ עקיטסייג יד טעטפיגרַאפ ןעמ יו

 וצ ןבערטש רימ ןוא טרָאװ ןוא טפירש ךרוד גנואיצרעד רעכעלשטנעמ רעד ןיא
 עכלעוו ןופ ,רענרעק עטייזרַאפ עכלעזַא רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעד ןיא ןעז

 ! טייקיטכערעג ןוא עביל ,טייהיירפ ןופ ןעמולב עקילייה יד ןצָארּפשסױרַא ןזומ סע

 ןרעװ טקעוורע זומ קלָאפ ןיא ךָאנ טבעל רעכלעוו ,טנעמעלע רעטנוזעג רעד
 ,קיטירק רעדנדיינש ןופ שטייב רעכעלמערַאבמוא רעד !טייקיטעט רעקיליײה וצ
 סע עכלעוו וצ ,סעקשטעג ענעכעלב יד ןרעטעמשעצ זומ עריטַאס רעדנעמַאלפ ןופ
 רעשינָאגרַאשז רעד ןופ ןדָאב רעד !עסַאמ עטלקיװטנַאמוא יד טציא ךיז טקוב
 ןטימ ןרעוו ןסירעגסיוא ןזומ ןזָארג עקיטפיג יד ,ןרעװ טקיניירעג זומ רוטַארעטיל
 עכלעוו ,ןעגנוצנַאלפ ןוא ןעמולב עקיליײה ,עלעדייא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ ןוא לצרָאװ
 ! רוד ןשידיי ןגנוי םענופ טסייג םעד ןביוהרע ןוא ןקעוורע ןלָאז
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 רעטכיד עשינָאגרַאשז

 ןבָאה ,ךַארּפש רעדעי ןופ רעטכיד ,רעטכיד עשיסור ,עשטייד ,עשילגנע

 -ץֵצ ,ןטייז עטכעלש ןוא עטוג סרעטכיד םעד ןָא ןגייצ עכלעוו ,רעקיטירק ערעייז
 ןענרעל ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא ץַאלּפ ןייז ןָא םיא ןזייוו ,קרעװ ענייז ןרעדילג

 רעטכיד רענעי רעדָא רעד ליפיוו ףיוא ,קיטכיר ןלייטרוא וצ םוקילבוּפ םעד ךיוא
 ּפַא ךיז ןעלגיּפש סע קיטכיר ליפיוו ףיוא ןוא טייצ ןייז ןופ טסייג םעד טייטשרַאפ

 טייהראוו ,טעטינַאמוה ןוא טייהנייש ,רוטַאנ עכעלשטנעמ יד :קרעוו ענייז ןיא

 ןופ ןלַאעדיא עטסנעבַאהרע יד רַאפ גנוועטסיײגַאב ; סַאה ןוא עביל ,טייהיירפ ןוא

 -גשטנעמ ןוא לדייא ,יירפ ןוא ךעלרעה זיא סָאװ סעלַא רַאפ ןוא טייהשטנעמ רעד
 ,קידריוו

 ,סנטשרע .טעברַא עכַאפייווצ ַא ךיז רַאפ טָאה קיטירק (ע'תמא) עראוו יד

 קיטירק יד ביוא ןוא ,ןטיײקכַאװש ענייז ,ןרעלעפ ענייז רעלטסניק םעד ןזייוואוצנָא

 -וצסיוא רעלטסניק םעד יז טבערטש שיאיײטרַאּפמוא ןוא קיטפנינרַאפ רָאנ זיא

 טגייצ קיטירק יד .רעזעל יד ןופ קַאמשעג םעד ןטעברַאוצסיױא ,סנטייווצ .ןרעסעב

 סָאװ ,קרעװ ַא ןשיוװצ ,ײרעקשטַאּפ ןוא טנַאלַאט ןשיװצ דישרעטנוא םעד ןָא יז

 טלּפַאצ סָאװ ,ןעקנעד ןוא ןליפ ןייז ןופ ,רעביירש םענופ דניק עקיטסייג סָאד זיא

 טפול ןּפעש וצ טלעוו רעיירפ רעד ףיוא סיױרַא ךיז טסייר סע זיב ץרַאה ןייז ןיא ךיז

 טימ ,טעברַא עטלָאצַאב ,"עטרעדרָאעג, לקיטש ַא ןשיוװצ ןוא --- ,טייהיירפ ןוא

 רָאנ ,רעטכיד ַא ןופ רוּפש ןייק טינ טעז ריא רעכלעוו ןיא ,ךעלציוו ןוא ךעלקעלג

 ,*יָאװַאכָארָאג-טוש, ַא ,טנַאידעמָאק ַא ,ץַאיַאּפ ַא הרוצ ןיא ךייא טגנירּפש רַאפרעד

 םעד ןופ ןטקניטסניא עטסקירעדינ יד טע'פנח ןוא טסנוק יד טפמישַאב רעכלעוו

 -- .רעזעל ןטלקיװטנַא-בלַאה

 גלָאפרע ןסיורג ַא ,ןרעױדַאב רעזדנוא וצ ,ןבָאה ןטנַאידעמָאק-סגנוטייצ יד

 ןייא ןופ זיא גלָאפרעד ןקירעיורט םעד ןופ ךַאזרוא יד .םוקילבוּפ ןשידיי םעד ייב

 טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא רעזעל ןשינָאגרַאשז םעד ןופ טייהנסיוומוא יד טייז

 ןַא ןיא קַאמשעג ןייז לָאז עכלעוו ,קיטירק רעקיטפנינרַאפ ַא ןופ טייהנזעוובָא יד

 ,ןדליבסיוא געװ ן'תמא

 טרעװ טסנרע ןוא ךיירטסייג ,קיטכיוו זיא סָאװ ,ץלַא ןגייוושרַאפ סָאד

 רעשידיי רעד סָאד ,רוטַארעטיל רעשינָאגרַאשז רעזדנוא ןיא ןבירטעג טייוו ױזַא

 סָאװטע םיא טיג ריא ביוא ,םענעגושמ ַא ןופ יו ךייא ןופ ּפָא ךיז טרעק רעזעל

 ןעגנערטשנָא ,דנַאטשרַאפ ןייז לסיב ַא ןגיילוצ ףרַאד רע ואוו ,ןזעל וצ סעכלעזַא

 רעבָא רַאפרעד ,רימ רַאפ טינ סעּפע זיא ,רע טגָאז ,סָאד .טפנונרַאפ ןייז לסיב ַא

 -טכבייל ,קיציװ זיא סָאװ ,ץלַא ףיוא ףלָאװ רעקירעגנוה ַא יו ףױרַא ךיז רע טפרַאװ

 טינ ןיוש .שירַאנ ןוא בָארג ,שיניצ ךיוא לָאמטּפָא ,קיטיידייווצ ןוא טסוּפ ,קיניז

 ןייק ּפָאק ןייז ןיא רעביא טינ טזָאל רוטַארעטיל ןימ ַאזַא סָאװ ,םעד ןופ קידנדייר

 ןיא טקעוורע ,קַאמשעג ןייז רעמ ךָאנ יז טברַאדרַאפ ,קנַאדעג ןכעלרעה ןקיצנייא

 ,קיניזטכייל ןוא זָאלרעטקַארַאכ ,טסָארּפ זיא סָאװ ,ץלַא וצ טיטעּפַא ןַא םיִא

 רצזעל ןשידיי םעד ןדליבוצסיוא טָאטשנָא ,רעביירש עשינָאגרַאשז ערעזדנוא
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 -מוא רעד ןופ ןָאט ןקירדינ ןרעטנוא רעטנוא ךיז ןכַאמ ,סטרעוורָאפ ןריפ םיא ןוא
 טימ ץלָאטש ןענייז ןוא ריא רַאפ ךיז ןכערב ןוא ךיז ןעמירק ,עסַאמ דעדנעסיוװ
 ןוא רעמ ץלַא ןעקניז ייז רעכלעוו ןיא ,עטָאלב טימ ץלָאטש ,גלָאפרעד רעייז

 רע ביוא ,רעטכיד ןשידיא םעד .קיבייא ףיוא ריא ןיא ןעקניזרַאפ ייז זיב ,רעמ

 םעד ןשיוװצ טכעלש רעייז סיוא טמוק ,ןחדב ןייק טינ ןוא רעטכיד ַא ךעלקריוו זיא
 ןוא טסנוק סלַא םוקילבוּפ ןשידיא םעד רַאפ "טניישרע; סָאװ ,טסימ גרַאב

 | .רוטַארעטיל

 ףיוא ןגיוצרע זיא רעכלעוו ,רעזעל ןשינָאגרַאשז ןשידיא םעד גיוט סָאװ
 ,רעטכיד רעטסנרע ןַא ,ךייא ךיא גערפ ,םיא גיוט סָאװ ,רוטַארעטיל רעקיציװ
 ןעק ,טייצ ןייז ןופ טסייג םעד טייהראוו רעד ,טסנוק רעד יירט קידנביילב ,רעכלעוו
 ןשידיא םעד גיוט סָאװ ? םוקילבוּפ ןשידיא םעד רַאפ ןעילוק ןוא ןעמירק טינ ךיז

 רעקידנעגָאלק ןייז טימ טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ רעטכיד רעקנַארק רעד רעזעל

 -ימ ענייז ןופ ןעיירשעג עדנעסיײרצרַאה יד ּפָא ןעגנילק סע רעכלעוו ןיא ,עפרַאה

 ןָא םיא ןעייג סָאװ !רעדירב עטרעגנוהרַאפ ,עטפַאלקשרַאפ ,עטבױרַאב ןענָאיל
 ןופ (הללק) ךולפ רעד ,ןצפיז יד ךיז ןרעה סע עכלעוו ןיא ,סעידָאלעמ עקירעיזרט יד

 רעזדנוא ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ עטעדנעשעג ,עטקירעדינרעד ,ןעיורפ רעטנזיוט
 רעזעל רעשינָאגרַאשז רעשידיא רעד ךיז ףרַאד סָאװ !טּפַאשלעזעג "רעטסעב;

 ןופ םרוטש ַא יו סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,שרַאמ-ןטיוט ןקירעיורט םוצ ןרעהוצ
 עדנעילב עגנוי רעטנזיוט ךָאנ ףוס ַא ןָא רעיורט טימ לופ שרַאמ ַא ,ץרַאה סרעטכיד

 ןופ ןטָארטעצ ןרעוו עכלעוו ,טייקנייש רעשילמיה ןוא ןבעל טימ לופ ךעלעמילב

 -געטשנָא; ערעזדנוא ןופ ,רעשרעה "עטריזיליוויצ , ערעזדנוא ןופ סיפ עקיצומש יד

 .. רעגריג "עקיד

 ,ךעלעדיל עקיציו םיא גניז ! רעזעל ןשידיא םעד ןָא סעלַא סָאד טייג זטָאװ

 ַא יו םיא רַאפ ךיז ךערב ,םיא רַאפ ךיז עילוק ,?עקשטַאזָאק, א םיא רַאפ ץנַאט
 זדלַאה ןפיוא ןלַאפ ריד טצוװ רע ,ןרידָאלּפַא ריד טעװ רע ןוא ,טנַאידעמַאק-ןסָאג

 !ָאוװַארב : ןעיירש ןוא

 ןעמעוו רַאפ ? עפרַאה ןייד טליּפש ןעמעוו רַאפ ! רעטכיד רעשידיא רעמערָא

 ןייד ןופ ךעלקניוו עטסקיליײיה יד ןיא ןיירַא וטסזָאל ןעמעוו ? ןרערט ענייד ןלַאפ

 !עלעעז ,רעדנעביל

 ןענַאטשרַאפ טוג טָאה רעטכיד ןשידיא ןראוו ןדעי ןופ עלָאר עקירעיורט יד

 טזעל .גו ר פ .ש טעָאּפ רעשידיא ןוא רעשיסור רעלַאינעג רעד טרעדלישעג ןוא

 -כיד ןראוו ַא ןופ דישרעטנוא םעד ןעז טעװ ריא ןוא ןפָארטס עכעלטע ענייז ךרוד

 רעשיטעָאּפ ַא ןופ עידָאלעמ יד ןרעה טעוו ריא .רעביירש-ןעמַארג ַא זיב רעט

 סָאװ ,ץרַאה ךעלשטנעמ סיורג ַא ,ץרַאה ַא ךיז טלּפַאצ סע רעכלעוו ןיא ,עפרַאה

 עכעלדנעמוא יד טימ טליפ סָאװ ,עטקירדרעטנוא יד רַאפ ,עדנדייל יד רַאפ טּפַאלק
 ןציוו טימ ןבעגּפָא טינ ךיז ןעק ,ןעלכיימש טינ ןעק ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ ןדייל

 -ולב ןוא טצפיז סיפ עריא ייב ןעוו ,עקשטַאזַאק ַא ןצנַאט טינ ןעק ,ךעלטרעוו ןוא

 ,טייהשטנעמ עטפַאלקשרַאפ יד טעט
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 : רעטרעװ עקילייה ס'גורפ ןענייז סָאד טָא

 :ןעוועג יבר ןיימ זיא רוטַאנ עצנַאג יד

 ,ןליפש יא ,ןעגניז יא טנרעלעג ךימ טָאה יז
 ,ןליפ יא ,ןעקנעד יא טנרעלעג ךימ טָאה יז |

 ןייש סָאוו ןוא סואימ זיא סָאװ טגייצעג רימ טָאה יז
 ,רעטכינ ןייז לָאז ּפָאק רעד ןוא שירפ ןייז לָאז ץרַאה סָאד

 ...סָאמ ַא ןוא גָאו ַא ןבָאה ךיא לָאז ץלַא וצ
 ? סָאװ ...ַא ,לזמ וצ ,ןרָאוועג ןיב ךיא ןוא

 !רעטכיד רעשידיא  ַא ,םיתובר ,רעטכידַא

 ? טרעוו ַא רַאפ טָאה סָאד סָאוו ?זיא סָאד סָאװ טסייו ריא
 !ןדירפוצ ךימ טזָאל ,ךָא ...?ךיז טמענ סָאד ןענַאװ ןיפ

 טרעשַאב טָאה טָאג ןעמעוו ,רעד זיא ןטלָאשרַאפ

 !ןדיא יב ...ררושמ ַא ןייז וצ
 : רע זיא ןחדב ַא ,רמז-ילכ ַא -- ררושמ ַא

 ,ןוגינ ַא ,לדיל ַא ,לטרעווַא ןוא סַארגַא
 -- רעהַא ךיז םירק ַא ןוא ,ןיהַא ךיז יירד ַא
 .ןגינעגרַאפ םיא ןופ ןבָאה לָאז םלוע רעד

 טסורב ןייזןיא טציז סע בוא ,םיא וצ זיא יױו ןוא

 ,ןרָאצ ןוא עביל טימ לופ ,ץרַאה קידעבעלַא

 טסול וצ ןוא טָאפש וצ ןכַאמ טינ םיא טזָאל סָאװ

 ,ןרָאוועג ןבעגעג םיא זיא סָאוו ,עפרַאה יד

 ךיל עקילײה סָאד ןליפש ריא ףיוא לָאז רע

 ןליפוע ןייז טימ לָאז רע ,עביל ןוא גנונפַאה ןופ

 ןליפעג ענייר ןוא עטוג יד ןקעוורע

 .ךיירפ וא טפַאשטניירפ ,טייקכעלרע ןוא טייהיירט ןופ

 קלָאפ עכעלקילגמוא סָאד

 יד ןצרַאה ןיא טגָארט סעכלעוו ,קלָאפ ַא טלעוו רעד ףיוא טיג סע ביוא

 זיא ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ םירוסי עטסמַאזיורג יד ,ןדייל עטסכעלקערש

 .קלָאפ עשידיי עדנדייל סָאד סע

 רימ ןעוו ,(המקנ) עכַאר ןוא טפיג טימ ןָא ךיז טליפ ןוא טעטולב ץרַאה סָאד

 רעדירב ערעזדנוא טלדנַאהַאב ןרעוו סע שירעדרעמ יוװ ,ךעלשטנעממוא יוװ ןרעה

 .טלעוו רעטריזיליוויצ רעזדנוא ןופ רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,דנַאלסור ןיא

 טערט ,ןענַאריט עלַא ןופ רעטסקיטכערטרעדינ רעד ,ןַאריט רעשיסור רעד

 עטנלע יד ןעלטימ עלַא טימ טגלָאפרַאפ ןוא טביורַאב ,טעדנעש ,סיפ יד טימ
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 -ַאפ רעטרעדנוה ןבירטרַאפ ןרעוו גרוברעטעּפ ןוא עװקסָאמ ןופ ;ןדיי עשיסור

 ערעייז רעדָא ןגעמרַאפ רעייז ןפיוקרַאפסיוא ףיוא ןדנוטש 24 ייז טיג ןעמ .סעילימ

 יז טקיש ןעמ ןוא רעכערברַאפ עניימעג יװ ,ןטייק ןיא ייז טדימש ןעמ ,ןטפעשעג

 טכער ַא רָאנ טָאה דיי רעד ואוו ,טעטש עטעטסעּפרַאפ ,עטקיטשרַאפ יד ןיא קעוװַא

 .רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ רעגנוה רַאפ ןברַאטש וצ

 ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ,עיטסעב עדליוו ַא יװ ,ךיז טָאה גנוריגער עשיסור יד

 טָאה עכלעוו ,ןטימעסיטנַא עשיסור ןופ ןייארַאפ ַא טעדנירגעג ךיז טָאה סע .ןדיי יד

 רעדילגטימ יד .טייהנגעלעג רעדעי ייב ןדיי םעד ןביור ןוא ןקירד וצ קעווצ םעד

 טינ ,רבק רעייז זיב סַאה-ןדיי םעד ןגָארט וצ ךיז ןטכילפרַאפ ןייארַאפ םעד-טָא ןופ

 ןוא ןדיי ןייק רעזייה ערעייז ןיא ןזָאלניײרַא טינ ,ןדיי ןייק לָאמנײק ןקיטפעשַאב

 ,ןטייקכעלגעמ עלַא טימ סַאה-ןדיי םעד ןטײרּפשרַאפ ןפלעה

 טָאה עמ .ןדיי 9 טעדרָאמרעד ךָאװ עטצעל ןעמ טָאה ,דנַאלנכירג ,ןסרָאק ןיא

 ןכיורבעג וצ םוא לדיימ ךעלטסירק ַא טעדרָאמרעד ןבָאה ייז זַא ,טקידלושַאב ייז

 רָאמ רעכַאפ-9 רעד-טָא ךיוא זַא ,ןטּפױהַאב ןעגנוטייצ ליפ .חסּפ ףיוא טולב ריא

 ,ןטימעסיטנַא עשיסור יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא

 עשיסור יד עכלעוו ,סַאה-ןדיי ןקיטולב םעד-טָא ןופ ןכַאזרוא יד ןענייז סָאװ

 סָאד זיא ?ןטייקכעלגעמ עלַא טימ טציטשרעטנוא ןוא טרעטיירברַאפ גנוריגער

 וצ עיטסעב-סגנוריגער יד טביירט רעכלעוו ,סַאה רעזעיגילער רעקיניזנַאוװ רעד

 -ַאפ עכעלקילגמוא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןגָאי ןוא ןדנעש ,ןביור ,ןריזינַאריט

 טדימש רעכלעוו ,ןיזנַאװ רעזעיגילער רעד סָאד זיא ? ןעיורפ ןוא רעדניק ,סעילימ

 -עדנַאװ עזָאלמייה רַאפ ,רעלטעב רַאפ ייז טכַאמ ,ןשטנעמ עקידלושמוא ןטייק ןיא

 ג:ַאלנרָאי זיא סָאװ ,ןגעמרַאפ עטצעל סָאד קיצרעהמרַאבמוא טרעטשעצ ןוא רער

 ? ןדיי עמערָא יד ןופ טעװערָאהרַאפ טולב ןוא סייווש טימ

 ןשידיי םעד ןיא םקונ טינ ךיז זיא עיטסעב-סגנוריגער עשיסור יד !ןיינ

 רעמ טיג סע .ןוז ס'טָאג ןעגנַאהעגפיוא לָאמַא ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,רַאפרעד קלָאפ

 ,עדנגלָאפ ןענייז ןכַאזרוא עקיזָאד יד ןוא ,ןכַאזרוא עקיטכיוו

 ןופ ךָאי ןרעטיב םעד רעטנוא טציא טעטולב ןוא טדייל קלָאפ עשיסור סָאד

 -קעלָאק וצ םוא .םירעיוּפ עשיסור יד ןשיווצ טשרעה טיונ ןוא רעגנוה .ײנַאריט

 המהב עטצעל יד טפיוקרַאפ לָאמטּפָא טרעוו ןרעייטש-סגנוריגער ערעווש יד ןריט

 ןענעק וצ םוא קלָאפ עשיסור סָאד טביור גנוריגער יד .קישזומ ןעמערָא םענוכ

 ןופ עדנַאב עכײרלָאצ יד ,סווָאנַאמָאר יד ןופ עילימַאפ עסיורג יד ןטלַאהסיוא

 .טסַאל רערעוש רעד רעטנוא טצכערק קלָאפ סָאד .רעטילימ ןוא ןענָאיּפש

 טָאה קלָאפ עשידיי סָאד .גָאט ןדעי טימ טסקַאװ טייקנדירפוצמוא יד ןוא

 ןכיורבעג דנַאלסור ןיא טציא ךיוא ןוא ײנַאריט ןופ ןברק ַא סלַא טנידעג קידנעטש

 ,סומזיטָאּפסעד ןופ רַאטלַא םעד ףיוא רעפּפָא סלַא קלָאפ עשידיי סָאד ןענַאריט יד

 רעד זַא ;ןדיי ןופ ןעמוק תורצ עלַא זַא ,קלָאפ ןשיסור ןדנסיוומוא םעד ןגָאז ייז

 עשיסור יד זַא :קעװַא ץלַא םיא ייב טמענ דיי רעד לייוו ,טרעגנוה (רעיוּפ) קישזומ

 םוא .טנעה ערעייז ןיא ץלַא טּפַאכרַאפ ןבָאה ןדיי יד לייוו ,ןריטָארקנַאב טיילפיוק

 גנוריגער עשיסור יד טָאה ,קלָאפ ןשיסור ןופ ןגיוא יד ןיא ןקיטרעפטכער וצ ךיז
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 טעטילַאטורב רעמ סָאװ .ןדיי עמערָא יד ףיוא געיעג ןקיטולב םעד ןעגנַאפעגנָא
 רעשירעדרעמ ןוא רעכעלדנעש סָאװ ,קלָאפ ןשידיי םוצ סַאה ריא ןיא ןגייצ טעװ יז
 -רַאפ סָאד ןעניוועג וצ ,יז טקנעד ,רעמ ָאטסעד -- ,ןדיי יד ןעלדנַאהַאב טעװ יז
 טציא ךיז טלַאה סע סעציײלּפ סנעמעוו ףיוא ,קלָאפ ןשיסור ןדנסיוומנא ןופ ןעיורט
 .ןענָאיּפש ןוא רעקנעה ,ןענַאריט ענייז טימ ןָארט רעשיסור רעד ןצנַאגניא

 תוריזג עשירעדרעמ יד .תועט ןסיורג ַא טָאה גנוריגער עשיסור יד רעבָא
 קלָאפ עשיסור סָאד .סומזיטָאּפסעד ןשיסור םעד ןפלעה טינ ןלעװ ןדיי םעד ןגעק
 ענייז ןופ ןפרַאװרעטנורַא ןוא טייהראוו יד ןענעקרעד רעטעּפש רעדָא רעירפ טעוו
 ןיא ןדָאבעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה עכלעוו ,עיטסעב עקיטשרודטולב יד סעציײלּפ
 ,טולב ןוא ןרערט עריא

 ןקעטש-רעדנַאװ ןטלַא ןייז טנַאה ןיא ןעמענ רעדיוװ טעװ דיי רעשיסור רעד
 סע זיב ןרעדנַאװ טעװ רע ;טלעװ רעסיורג רעד ןיא ןרעדנַאװסױרַא טעװ ןוא
 ןדיי םעד ךיוא טעװ ןוא טייקכעלשטנעמ ןוא טייהיירפ ןופ ןוז יד ןייגפיוא סעוו
 ,טלעוו רעד ןופ רעגריב ןעיירפ ַא רַאפ ןכַאמ

 ערעדנַא יו רעמ טעטולב ןוא טדייל קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,טקַאפ רעד
 ַא רַאפ ןדיי םעד ןרעטסײגַאב ףרַאד ,סומזיטָאּפסעד ןוא ײנַאריט ןופ רעקלעפ
 -עברַא ןטסנרע ַא רַאפ םיא ןכַאמ ןוא שינרעטסניפ ןוא ןטייק ןגעק ףמַאק ןקיטכעמ
 עלַא ןעיירפַאב טעװ עכלעוו ,ןָאיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןופ רעפמעק ןוא רעט
 ןייא ןיא ןענָאיצַאנ עלַא ןעלדנַאורַאפ ןוא רעקירדרעטנוא ערעייז ןופ רעקלעפ
 ! עילימַאפ עכעלקילג עיירפ

 סָאװ ,קלָאפ סָאד ,קלָאפ ןייד ןעיײרפַאב וטסליוו ! טַאירַאטעלַארּפ רעשידיי
 ןעייר יד ןיא ןָא ךיז סילש ןַאד ,ײנַאריט רעקיטשרודטולב ןופ טעטולב ןוא טעדייל
 טעברַא !גנוקירדרעטנוא רעדעי ןגעק ,ײנַאריט רעדעי ןגעק ןפמעק סָאװ ,יד ןופ
 ןעוו ןַאד ןוא ;טכער-ןשטנעמ ענײמעגלַא רַאפ ,טייהיירפ רַאפ ןפמעק סָאװ יד טימ
 -נוא םעד ןופ קילג ןוא טייהיירפ רעד רַאפ ןפמעק ךיוא וטסעװ ,ןפמעק טסעװ וד
 !קלָאפ ןשידיי ןכעלקילגמוא ,ןטקירדרעט

 1891 ,יַאמ ,.ש .ַא .פ

 עשטַאילק עשיטילָאּפ יד

 עטלמישרַאפ עטלַא וצ טיטעּפַא ןסיורג ַא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעפעשַאב ןביג סע
 ,ןופרעד ייז ןביילק תחנ רעמ ץלַא ,טלמישרַאפ ןוא ליופ רעמ זיא ךַאז יד סָאװ .ןכַאז
 -רַאפ יז ;סעשירפ ,סעיינ סָאװטע ןופ ןסיוװ טינ ןליוו ןשינעפעשַאב עבלעז יד
 עטלַא ערעייז ןרעטשעצ ןעק עכלעוו ,גנוניישרעד רעדעי רַאפ ןגיוא ערעייז ןכַאמ
 -עברַאפ רעלַאקידַאר ַא וצ געוו ןכעלקריוו םעד ייז ןזייוו ןוא רעטעגּפָא עזָאלצונ
 ,גנורעס

 -עגמוא גנַאל ןרָאי ךיז טָאה רעכלעוו ,רעױוּפ ןשיסור ַא טנעקעג בָאה ךיא
 ןופ ןוא טָאטש ןיא ףרָאד ןופ עשטַאילק רעקנַארק רעמערָא ןייז ףיוא טּפעלש
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 טריפעגכרוד זיא ןַאבנזייא ןַא ןוא ,טייצ ַא ןעמוקעג זיא סע .ףרָאד ןיא טָאטש
 ןדיישעצ ךיז טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה רעבָא קישזומ רעשיסור רעד .ןרָאװעג

 ךיז רע טגעלפ יינש ןיא ,ןגער ןיא גנַאלנדנוטש .עשטַאילק רעמערָא ןייז טימ

 עקירעביא יד ןדיירוצ ךיוא טגעלפ ןוא ,טניירפ ןטלַא ןייז טימ ןּפעלש עילָאװָאּפ

 ,לווייט רעד טביירט םיא לייוו ,ןַאבנזייא ןטימ ןרָאפ טינ ןלָאז ייז זַא ,םירעױּפ

 ןוא טלַא ןיוש ךָאד זיא עשטַאילק ןייד עז : ןגָאז םיא טגעלפ רעצעמיא זַא

 ! ןַאבנזייא םעד טימ ןרָאפ ךָאד טסנעק וד ,ןעורּפָא ךיז ריא זָאל ,דנילב

 טגעלפ -- !לוויט םעד ןופ טניירפ טייז ריא ! טסירכיטנַא טייז ריא -- |
 טּפעלשעג ןוא ןבירטעג רעטייוו טָאה רע ןוא ,רעיױּפ רעד ןרעפטנע טגערעגפיוא
 .עשטַאילק ןייז ףיוא ךיז

 -ָאהביל עכלעזַא עדארג ךיז ןעניפעג זיירק ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי םעד ןיא

 סעשטַאילק עדנילב עזיד ןופ עניא .ס ע ש ט ַא י ל ק ע ט ל ַא ןופ סרעב

 טינ ייז ןליוו ,קנערק ַא ייז ביג שטָאכ ןוא ,"ףמַאק רעשיטילַאּפ רעד, : יז ןפור

 רעזיד ףיוא ּפמוז ןיא ךיז ןּפעלשוצמורַא ךעלרעכעל ןוא םוד זיא סע זַא ,ןייגנייא
 ןופ ןענַאב עשירטקעלע יד ןשיור ןוא ןפיול סע ןעוו ,ןַאד עשטַאילק רעמערָא

 .ןָאיצַאטיגַא רערענָאיצולָאװער

 טביילב ,גנוגנערטשנָא רעטסעב ריא ייב ,עשטַאילק עדנילב עזיד ױזַא יו

 ןופ ןפמואירט עלַא ךָאנ ,דנַאלשטיײיד ןזיװַאב רָאלק זדנוא טָאה ּפמוז ןיא ןקעטש

 ענדוקסַאּפ ַא רעייז דנַאלשטייד ןיא טציא טשרעה סרעבָאהביל-עשטַאילק עטלַא יד

 רערעטסניפ רעד ןגעק רעדָא ,טעטסעיַאמ ןייז ןגעק טרָאװ סעדעי רַאפ ,ןַאיצקַאער
 -יירפ ןדעי טגלָאפרַאפ ןוא טגָאי ןעמ ,(עמרוט) רעקרעק ןיא ןעמ טּפעלש ,עכריק

 יד לכש םוצ ןעגניירב ןעוועג גונעג ,ךיז טכַאד ,טלָאװ סָאד ,ןשטנעמ ןקיניז
 טייוו ןעמ ןעק עשטַאילק רעמערָא רעד טימ זַא ,ןעז ןלָאז ייז ,סרעביירט-עשטַאילק

 רַאפ ןסלער ןגייל וצ זיא טניירפ-סטייהיירפ ַא ןופ טכילפ יד זַא . ; ןרָאפקעװַא טינ
 -יטילָאּפ רעד טימ ךעלרעכעל ךיז ןכַאמ טינ ןוא ןַאבנזייא רערענָאיצולָאװער רעד

 .ןָא טינ רָאג ךיז טביוה סע רעבָא .?עשטַאילק; רעש

 ןיק דנַאלשטייד ןופ עשטַאילק עכעלקילגמוא יד טריטרָאּפמיא טָאה ןעמ

 ,*סּפיירטס ןוא סראטס, טימ ןטייז ענעבירעגסיוא ערַאד עריא טקעדעגוצ ,עקירעמַא
 .רעטייוו יז טּפעלש ןעמ ןוא ןלוקַאּפש ענרעדעל רָאּפ ַא ריא ןָאטעגנָא

 ןטצעל םעד ןבעג וצ טרעשַאב םינּפַא עקַאט ריא זיא סע ! עשטַאילק עמערָא

 | ...דנַאליקנעי רעד ןיא ץכערק

 ןטנוא ןופ : טסבלעז סרעביירט-עשטַאילק יד ןענייז רעבָא רעשימָאק ךָאנ

 רַאפ ךיז טקוב , :ןטיל עכלעוו ,ןטַאקַאלּפ עסיורג ייז ןגָארט טנרָאפ ןופ ןוא

 רעמָאט ןוא *! טרעדנוהרָאי ןט-19 םענופ גנוטעֶר יד זיא יז ,עשטַאילק רעזדנוא
 ףיױרַא ךיז ייז ןּפַאכ ,ףורסיוא ןשימָאק רעייז ןופ ךיז ריא טכַאלעצ ,הלילחו סח

 .ןביולג וצ ןָא טביוה ריא זַא ,יירעלדיז רעקיצומש ,רעכעלסעה ַאזַא טימ ךייא ףיוא

 .םיאורב עקנַארק קיטסייג ןופ זיוהלוד ַא ןיא טייז ריא זַא;
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 גָאט ןלעה ןטימ ןיא טינ ךיז ןעמעש ןשינעפעשַאב יד זַא ,זיא קידריווקרעמ
 םייב טָא-טָא טלַאה עכלעוו ,עשטַאילק רעשיטילָאּפ רעייז טימ ךיז ןּפעלשמורַא
 ןוא םיעגושמ ףיוא יװ ,ייז ףיוא טקוק עמ ןעוו ,ןדייל טינ ךָאנ ןליוו ןוא ןברַאטש
 טפור רעביײרט-עשטַאילק רעד יו ,קידנרעה רעטכעלעג ַא טימ סיוא טצירּפש ןעמ
 : ענשזַאװ סיוא

 רעקיצנייא רעד זיא יז !עשטַאילק רעדנילב רעזדנוא רַאפ גנוטכַאא --
 "ו טרפדנוהרָאי רעזדנוא ןופ סערגָארּפ

 ! םיצל טסייה סָאד טָא
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 ט ריצ ַא"ַאֿפ

 -רע ןבָאה ייז .יַאמ ןטשרע םעד טרַאוװרע ןעגנונעפָאה עסיז טימ ןבָאה ליפ

 -רעטעברַא רעד ןיא ןבעל יינ ,טכיל יינ ןעגניירבניירַא טעוו גָאט רעד סָאד ,טרַאװ

 םוש ַא ןָא ןייגכרוד טינ טעוו -- רעטעברַא יד טקניידעג ןבָאה -- גָאט רעד ,טלעוו

 !ןעשעג ךָאד טעוװ סעּפע .עגַאל רערעטיב רעזדנוא ןיא גנורעדנע

 עלַא ,קיירטס םענײמעגלַא ןַא ןופ טמיורטעג ןבָאה רעירַאטעלָארּפ עקינייא

 -קעװַא ,שטנעמ ןייא יוװ ,ןלעװ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ,עקירעּפַא ןופ רעטעברַא

 טעוװ טכייליפ ,סייוו רעוו ןוא .טכער-שטנעמ ערעייז ןרעדָאפ ןוא טעברַא רעייז ןגייל

 -לָאפ יד ,ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד קיירטס-לַארענעג םעד ןופ ןעגנַאפנָא רָאג ךיז

 -עג ךיז ןבָאה ענעדײשַאב רעמ .,ךָאי ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ גנוזיילרע ענעמָאק

 ,רעטעברַא םעד ןעגניירב טינ טעוװו יַאמ רעטשרע רעד קיצניװ יו ,ללעוו :.טכַארט

 -עד-לַאיצָאס יד ןעד ןבָאה .ןריפכרוד ךָאד רע טעװ גָאט ןקידנוטש 8 םעד רעבָא

 ּפָא ןבעג ייז יו ךיג ױײזַא זַא ,לָאמ טנזיוט ייז טגָאזעג טינ רעריפ עשיטַארקָאמ

 ןוא ?טייר לָא; ןייז סעלַא טעוו ,ןטַאדידנַאק עשיטסילַאיצָאס רַאפ ןעמיטש ערעייז

 ? ןלעװ רָאנ ןלעװ ייז סָאװ ,ץלַא ןריפכרוד ןלעװ ייז

 .ןעמוקעג ךעלדנע זיא יַאמ רעט-1 רעד

 ,ןלַארּפַאק ןָאינוי ערעייז ןופ לעפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה רעטעברַא ןָאינוי יד

 ןוא סעקצימ-ןצַאיַאּפ עװָאיַאמ יד ,,ה ,ד ,"סמרָאפינוא, יד ןעיצנָא ךיז ףיוא ןלָאז ייז

 טעוו סע רעוו .גנַאג-ריצַאּפש םוצ ,(שרַאמ--שטרַאמ) *שטַאמ,, םוצ ךיז ןעלמַאזרַאפ
 ,טריפַארטשעג טרעוו רעד ,"זַאקוא-ןָאינוי, םעד ןכרָאהעג וצ טינ ןביולרע ךיז

 יד ןענייז ןטייווצ םייב ; יורפ יד קנַארק זיא םענייא ייב !טכעלש זיא סע

 טָאה רע -- ןגָאלשרעד תורצ ןופ ױזַא טַאלג זיא רעטירד רעד .קנַארק רעדניק

 ןצונסיוא טעװ דרַאלדנעל רעד ןוא טלָאצַאב טינ טנער ןייק טַאנָאמ רָאּפ ַא ןיוש

 -טנעמענעט ןופ םינכש עקירעגנוה ענייז ןופ *שטַאמ , ַא רַאפ יַאמ ןט-1 ןסיורג םעד

 ןוא ןגָאמ ןיא טסוּפ זיא ןטרעפ םעד ייב ,טירטס רעקיצומש רעד ףיוא סױרַא זיוה

 !ןשטַאמ, זומ ןעמ ? ץלַא סָאד טפלעה סָאװ רָאנ .ןעמַאזוצ םיוק ןטלַאה ךיש יד

 -טפַאשקרעוװעג, רעכעלדירפ רעד ןופ ץיּפש רעד ןָא ןעייטש סָאװ ,יד ןליוו ױזַא

 ,."טייקכעל

 ןטער זומ ןעמ ;"ןשטַאמ, זומ ןעמ ,ןעמוקעגסורַא זיא (לעפַאב) זַאקוא רעד

 ןגעו טעבורטעג ןוא טרעדױלּפעג ליפיוזַא ןבָאה סָאװ ,"סרעדיל, יד ןופ ערע יד

 ,"טשטַאמ; ןעמ ,ָאזלַא .עידעמָאק-יַאמ רעטשרע רעד ןופ טייקיטכיוו רעסיורג רעד

 רעטעברַא רעגנוי ַא טגָארט טָא .ןרעטַאלפ ןענָאפ יד ,טגנילק קיזומ יד .טייג ןעמ
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 ."סּפײרטס ןוא סראטס , יד .ןָאפ עשינַאקירעמַא יד ּפָאק ןייז קידנבייהפיוא ץלָאטש

 רענַאב רעד רעטנוא סָאד ,טינ טפיירגַאב רע !טייהנסיוומוא עקידלושמוא ,ָא

 עזיד רעטנוא זַא ,טינ טסייו רע ;םזינַאטַאלרַאש שיטילָאּפ ךיוא ךיז טלַאהַאב
 ןעמ טָאה ןָאפ רעשינַאקירעמַא רעצלָאטש רעזיד רעטנוא ,"סּפיירטס ןוא סראטס;

 רעטנוא זַא ,טינ טסייוו רע ! קלָאפ-רעטעברַא ןופ רענעמ עטסעב יד טעדרָאמרע

 -רעטנוא רעד עכלעוו ,רעקנעד עטסנבאהרע יד ןגרָאװרעד ןעמ טָאה ןָאפ רעזיד

 ןפע ,קלָאפ ! ףמַאק ןוא טיונ ןייז ןיא טַאהעג רָאנ טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעטקירד

 עכלעוו ,ןשטנעמ --- ,ןדַארעמָאק ערעייז ןוא גניל ,זעיּפש ,סנָאסרַאּפ ! ןגיוא ענייד

 יז טסלָאז וד ,טעטרַאװרע טינ ןבָאה עכלעוו ,רעקיטילָאּפ ןייק ןעוועג טינ ןענייז

 ,ץייגרע רעייז ןלעטש וצ ןדירפוצ טייקכעלגעמ ַא יז ןבעג ןוא ,רעריפ רַאפ ןלייוורע
 -עג ןגרָאװרעד שינַאקירעמַא; ןענייז ייז --- .ןלַאעדיא עכעלרעגריבניילק ערעייז

 עכלעוו ,ןָאיצולָאװער רעד ןופ רענעמ ,טייהיירפ ןוֿפ רענעמ ןעוועג ןענייז ייז .ןרָאװ

 -נשטנעמ ןופ םזילעגנַאװע םעד טקידײרּפעג הילת רעד ןופ ןטָאש ןרעטנוא ןבָאה

 ןבָאה ייז .טייהראוו יד טבילעג ןבָאה ייז .עיכרַאנַא ןוא סומזינומָאק ןופ ,עביל

 ןיא טביולגעג טינ ןבָאה ייז .טייהראוו יד ןבָאה וצ ביל קלָאפ סָאד טנרעלעג

 .טייהראוומוא ןָא רעדָא ,טייהראוו עצנַאג יד רעדעווטנע ;טייהראוו "ךעלעקיטש;

 ןקידטבעל ַא ןסיירעצ יו עדארג ,טײהרַאװ יד ןטיוט טסייה ,טײהרַאװ יד ןלייטעצ

 ,רעּפרעק ןצנַאג ןופ ןבעל סָאד ןעמענקעװַא ,טסייה ,ךעלקיטש ףיוא רעּפרעק

 רעבָא .טייהראוו עצנַאג יד טגָאזעג ,רענעמ ענעקָארשרעדמוא יד ןבָאה יז

 -ייטש טימ טפרַאװרַאפ ןעמ ,ןעמ טסַאה טײהרַאװ רַאפ ,ןעמ טגָאלש טײהרַאװ רַאפ

 טייהראוו .הילת רעד ףיוא טגראוורעד ןעמ .עמרוט ןיא טרַאּפשרַאפ ןעמ ,רענ

 ןברָאװרעד ,ןגיל ףיוא ןצַאלַאּפ ערעייז טיובעגפיוא ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ טפיג זיא

 -ראוו יד ןענייז ןטיזַארַאּפ יד רַאפ ,ָאי ;ןגיל ךרוד רעמיטכייר ןוא סוסקול ךיז

 -משק עכלעזַא ןעמ טָאה םוראד ,ןגייווש ןכַאמ ייז זומ ןעמ ,ךעלרעפעג רעגָאזסטייה

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד .טכַארבעגמוא ,ןסָאנעג רעגַאקיש יד יװ ,רעקנעד ןוא רעפ

 ! קלָאפ-רעטעברַא םערָא ,וד ,ריד ןופ טביױרעגקעװַא ייז טָאה סַאלק

 רעבלעז רעד רעטנוא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ךָאד זיא דרָאמ רעכעלקערש רעד

 -מוא רעד ,ףמואירט טימ טסגָארט ,עסַאמ-רעטעברַא עדנסיוונוא ,וד עכלעוו ,ןָאפ

 ,ןצעזעג עבלעז יד ןופ ץוש ןרעטנוא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא ןכערברַאפ רערעייהעג

 -וטיטסנָאק עשינַאקירעמַא עיירפ יד : סלַא טסרעטעגרַאפ ,רעטעברַא ,וד עכלעוו
 -רעטעברַא קידלושמוא ךָאנ ליפיוו ,ןטַאט-דרָאמ ערעדנַא ךָאנ ליפיוו ןוא .ןָאיצ
 רעיירפ רעד ןופ ןדָאב םעד רעביא ןכָאװ עטצעל יד ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טולב
 | ! קילבוּפער

 ןסַאג יד רעביא גנַאג-ריצַאּפש םוצ ,"שטַאמ , םוצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רעבָא

 .סיוא ,ךעלעדיי עמערָא ,ןטעּפמָארט יד ןכליה סע ,ןענַאבַארַאב יד ןּפַאלק סע
 יד ."סעקטעה, עשימָאק עקיברַאפ ןיא ןרישרַאמ ,עטרַאװקעגסױא ,עטרַאדעג
 -ַאב ןוא ,יירעלדיז טימ ,יירעפמיש טימ יז ןענעגעגַאב "סרעפיול, עשינַאקירעמַא
 ןרָאפ ןוא קידנסיוו טינ ךיז ןכַאמ טיילסערּפסקע יד .ךעלעדנייטש טימ ייז ןפרָאװ
 רַאפ ןלעטשּפָא טינ ךיז ןליוו סרַאק-טירטס יד .ןײירַא ןעייר יד ןיא ךיילג ןירַא
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 .סרעריטרַאמ עמערָא יד דרעפ יד טימ ןביירטעצ ןוא עיסעצָארּפ רעכעלרעכעל רעד

 ףיוא טעברָאהעגפיונעצ ןציז ,רעדנעב עטיור ןיא ,"ןלַאשרַאמ , עטלייוורעסיוא יד

 ..!טָאכיק ךָאד ןעמערָא םעד ךיז טימ ןענָאמרעד ןוא סעשטַאילק עטרַאדעגסיוא יד

 ,ןטורקער עשיסור ןופ ןָאילַאטַאב ַא ןופ קזרדנייא ןַא טכַאמ דַארַאּפ רעצנַאג רעד

 ,טינ ןסייוו ןטסּפעש עמערָא יד ןוא ,טָאטש ןכרוד טביירט עװטסלַאשטַאנ יד עכלעוו

 -לַאשטַאנ, יד ןלױפַאב טָאה ױזַא !ייז טביירט ןעמ ןיהואוו ןוא ,סָאװרַאפ םוראוו
 .!ןייז סָאד זומ ױזַא ןוא סלעבעפדלעפ עשיטילָאּפ יד ,ןלַארּפַאק ןָאינוי יד ,"עווטס

 ענייד טקירדעג ךיד ןבָאה דנַאלסור ןשירַאברַאב ןיא !קלָאפ שידיי םערָא
 רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ךעלרעכעל ךיד ןכַאמ וצ טערַאטסעג ךיז ןבָאה ןוא טנייפ
 ךיד ןבָאה ,הנידמ רעיירפ רעד ןיא ,רעהַא ןעמוקעג טסיב וד זַא ,ָאד ןוא ,טלעוו
 -עצַאיַאּפ ריד ןסייה ןוא טנעה ערעייז ןיא טּפַאכעגנײרַא טניירפ עטנַאנעגָאז ענייד
 יקנָאמ ַא יו ,םורַא ךיד ןריפ ןוא ,*קַאּפלָאק ןקצַארוד; ַא ןיא ךיד ןדיײלקרַאפ ,ןעוו

 !ןריפרַאפ ןוא ןריפ ןזָאל ךיז וטסעװ ךָאנ גנַאל יו !קלָאפ !ןסַאג יד ןיא

 ןָא זיא *שטַאמ, רעד .*שטַאמ;, רעדנַא ןַא ןעמ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ערעטיב סָאד ,ןדייל עכעלשטנעמ ןופ קיזומ יד ןענעכער טינ לָאז ןעמ ביוא ,קיזומ

 םעד דובכל סױרַא טפרַאװ דרָאלדנעל רעד עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןענייוו

 ןעמ .ןטירטס יד ךרוד סעילימַאפ ליפ *ןשטרַאמ, סע .רעזייה ענייז ןופ יַאמ ןט1

 ."ןייג; ןסייהעג ךיוא ,ןפרָאװעגסױרַא ייז טָאה

 יד ךָאנ ןעייג ןוא ךעלטנעה יד רַאפ רעדניק ערעַייז ןריפ סרעטומ עמערָא
 ןגָארט ערעדנַא ...סעכיבעב עמערָא ערעייז ואוו ץעגרע ןריפ עכלעוו ,ןסערּפסקע

 טכיזעג סָאד ,ןרערט ןופ טיור ןענייז ןגיוא יד .טנעה יד ןיא טײקמערָא לסיב רעייז

 רעגנוה ןופ שטייב ןרעטנוא טשטרַאמ ןעמ .טשטרַאמ ןעמ .,טיוט רעד יװ ,סַאלב

 .טיוט ןקיטייצירפ ַא ןופ ךיירגינעק ןטלַאק םעד וצ טשטרַאמ ןעמ ,טיונ ןוא

 טָאה ןעמ .רעווקס-ןָאינוי טכיירגרעד דַארַאּפ רעװָאיַאמ רעד טָאה ךעלדנע

 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןצנַאגניא רעבָא ,רעטעברַא טנזיוט 50 ףיוא טכירעג ךיז

 -יטפנונרַאפ לסיב ַא ןעוועג ןטלָאװ רעטעברַא עשידיי יד ןעוו ןוא .טנזיוט 10 םיוק

 עידעמָאק עוָאיַאמ יד ןצנַאגניא טלָאװ ,טסיזמוא סיפ ערעייז ןגָאלשעג טינ ןוא רעק

 .ריא ןופ טסואוועג טינ רָאג טלָאװ רענייק זַא ,ןלַאפעגכרוד ױזַא עקירעמַא ןיא

 קיזומ יד ,טלעטשעגסיוא ןענייז ןענובירט .רעווקס-ןָאינוי ףיוא ןענייז רימ

 סָאװטע ןרעה טיירגעגוצ ךיז ןבָאה רעטנזיוט .רענדער יד טרַאװרע ןעמ ,טּפַאלק

 -רַאפ סָאד ןעיירפרעד ןוא ןרעטסײגַאב לָאז סָאװ ,סעכלעזַא סָאװטע ,סעקיטכיוו
 .ןעניישרעד רענדער יד .ץרַאה-רעירַאטעלָארּפ עטרעטיב

 -רעטעברַא יד ייז ןפור ?עסַאמ-רעטעברַא רעטרעטַאמרַאפ רעד ייז ןגָאז סָאװ

 רעד ןעוועג זיא סָאד יו ױזַא ,גָאט-סטעברַא-ןדנוטש 8 ןַא רַאפ ףמַאק ַא וצ עסַאמ

 ןַא וצ טַאירַאטעלָארּפ םעד רשפא ייז ןפור רעדָא ?יַאמ ןטשרע םענופ לַאעדיא

 עדנּפָאלש יד םיא ןיא ייז ןקעוורעד ?טכערנשטנעמ ענייז רַאפ קיירטס םענײמעגלַא

 -נעטשטסבלעז וצ עסַאמ-רעטעברַא יד ןקעוורעד וצ ייז ןבערטש ?טּפַארקנזיר

 םוצ ןרישרַאמ ןלָאז יז ,רעטעברַא קוָאלק יד ףיוא ייז ןרעדָאפ ? ןעגנולדנַאה עקיד
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 זיא רעכלעוו ,רעריפ ןעיירט רעייז ןופ גנואיירפַאב יד ן ר ע ד ָא פ ןוא טרָאק
 ? עדנַאב-רעביור רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןרָאװעג טלייטרוארַאפ קידלושמוא

 עלַאטנעמיטנעס רָאּפ ַא ןגָאז רענדער יד .ןָא טינרָאג ךיז טבייה סע ,ןיינ
 רַאפ ַארוה ןעיירש עסַאמ רעד ןסייה ,"סעקטעה; יד וצ ןטנעמילּפמָאק ןכַאמ ,ןזַארפ
 טַאנָאמ ןיא רעטעברַא עדנבילצעזעג יד ףיוא ןרעדָאפ . . . ןוא גָאט ןקיטכענ ַא
 ןפרַאװנײרַא ןוא עלעטסעק-םיטש ןקילייה םוצ ןרישרַאמ לָאמַאכָאנ רעבמעווָאנ
 רעדנואוו ןכַאמ טעװ ריּפַאּפ עלעקיטש סָאד טָא ןוא ,ריּפַאּפ עלעקיטש ַא ןיהַא
 טעװ סעלַא ןוא ,טעפ ןוא בָארג ,יירפ ןרעוו טעװ רעטעברַא רעד ! רעדנואוו רעביא
 . . . טַאלג ןוא ןייש ןייז

 ןרעטנוא ןופ גנואיירפַאב רעד טימ ריּפַאּפ לקיטש סָאד ןָאט וצ טָאה סָאװ
 ?טנייפ ןקיטכעמ ַאזַא ןגעק ףמַאק ןיא ןייג ןעמ ןעק ױזַא יו ? ךָאי ןשיטסילַאטיּפַאק
 יד ?"סעקטעה, עשימָאק טימ "?שטַאמ, ַא טימ !לטעצמיטש ַא טימ טנּפָאװַאב
 ןוא גנומודרַאפ : טרָאװ ןפיוא טביולג יז ,עסַאמ-רעטעברַא יד טינ טלעטש ןגַארפ
 ! טריפמואירט גנורעטסניפרַאפ

 טּפעלש ײרעּפַאלק ןַאבַארַאב רעד ןופ ןוא ?ןשטַאמ, םעד ןופ טרעטַאמעגסיוא
 -טכוצ-טעברַא ןייז וצ קירוצ ּפָאק ןקנַארק ַא טימ ןגרָאמ ףיוא רעטעברַא רעד ךיז
 ןייז ןעלמוטרַאפ ןענישַאמ עבלעז יד .טולב ןייז ןגיוז ןטיזַארַאּפ עבלעז יד .זיוה
 ,ּפָאק

 ?טנרעלעג םיא ןופ רע טָאה סָאװ ?יַאמ רעט1 רעד טכַארבעג םיא טָאה סָאװ
 ?ןבעל ןרעטסניפ ןייז ןטכיױלַאב םיא רע טָאה סָאװ טימ

 טלגניר טייהנסיוומוא עבלעז יד ,טיונ עבלעז יד ,שינרעטסניפ עבלעז יד
 ,ןטייז עלַא ןופ םורַא םיא

 1890 ,יַאמ

 גנוגעווַאב רעטעברַא עשידיי יד

 ַאקירעמַא-שידיי גנוגעװַאב רעלַאיצַאס רעד ןיא טפָא טצעי טנגעגַאב ןעמ
 גנוגעווַאב עשידיי רעטרעוו יד ייב -- עכלעוו ,ןטסילַארָאמ ןוא רעקיטירק עשינ
 : רענייצ יד ךרוד ןעלמרומ ןוא סעציײלּפ יד טימ שטעווק ַא קידלודעגמוא ןביג

 ! תוקולחמ ,יירעלדיז ,ץומש !גנוגעווַאב ַא רימ ךיוא ! גנוגעוװַאב עשידיי;
 יז טגנערב ןעמעוו !רעסעב ָאטסעד ,ןייגרעטנוא טעװ גנוגעװַאב ַאזַא רעלענש סָאװ
 יד ףיוא ןגייצנָא ךייא ןלעװ ןטסילַארָאמ עדנבילסנדירפ עקיזָאד יד *1 ןצונ ןעד
 יד ;טיטש טלעוו יד סָאװ ףיוא ךיז טלדיז ןעמ ואוו ,רעטעלב-רעטעברַא עשידיי
 -נײרַא ןרעוו דלעפטכַאלש ןלַאיצָאס ןפיוא יו ,ןזײװַאב ךייא ןלעו רעקיטירק עקיזָאד
 -עברַא רעד טימ ןָאט וצ טינרָאג ןבָאה עכלעוו ,ןעײרעקנַאצ עכעלנעזרעּפ טּפעלשעג
 ריא טימ גנוגעװַאב עשידיי יד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק ייז .עגַארפ-רעט
 ןוא ייּפש ַא ריא ףיוא ןבעג לָאז ןעמ זַא ,טרעוו רָאנ זיא טייקיטסייגניילק ןוא ץומש
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 ןוא טייהיירפ 'ןופ ןעמָאנ ןיא ףמַאק ןקיטסייג ַא רַאפ דלעפ סעכעלרעה רעמ ַא ןכוז

 ,טייקיטכערעג

 ןופ ןטײזנטָאש יד ןריקיטירק ייז גנַאל יו ,טכערעג ןענייז רעקיטירק עזיד

 -עװַאב עשידיי יד זַא ,רעבָא ןטּפױהַאב ייז ןעוו .גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד

 ןעײגַאב ,רעטעברַא ןשידיי םעד ןצונ ןייק טינ טגניירב יז זַא ,רענרעד רָאנ טָאה גנוג

 טימ טנַאקַאב ךעלכעלפרעביוא רָאנ ןענייז יז זַא ,ןגייצ ןוא רעלעפ ןסיורג ַא יז

 זיא גנוגעווַאב עלַאיצָאס יד סָאװ ,טינ ןעייטשרַאפ ןוא ,גנוגעווַאב רעשידיי רעד

 ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןיא טּפיוהרעביא

 -רַאפ ייז סָאװ ,זיא ןטסילַארָאמ ןוא רעקיטירק ערעזדנוא טימ קילגמוא רעד

 -- המחלמ עקיטולב עזָאלטכיזקיר ַא זיא גנוגעווַאב עלַאיצָאס עקיטצעי יד זַא ,ןסעג

 ַא רָאנ טינ זיא גנוגעװַאב יד-טָא זַא ,ןסעגרַאפ ייז ; טוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ַא

 עשילַארָאמ ןוא עשימָאנָאקע ענעדיישרַאפ ןשיווצ ,ןעיידיא ענעדיישרַאפ ןשיוװצ גירק

 ןוא ןייש ןייז ץלַא לָאז:טרָאד זַא ,ןטרַאװרעד המחלמ ַאזַא ןופ ןעמ ןעק .ןעגנואיושנָא

 זַא ,ןרעדָאפ טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ןזָאלטכיזקיר ַא ןופ ןעמ ןעק ? קידנעטשנָא

 םענעפָאלשרַאּפ ַא ןיא רעדָא ,לָאב ַא ףיוא יו ,ןייפ ןוא ךעלפעה ןייגוצ טרָאד לָאז ץלַא

 ? טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע

 ןעמ ןעק המחלמ רעקיטולב ַא ןיא ,ןטסילַארָאמ ןוא רעקיטירק עביל !ןיינ

 לָאז ןעמ ,ןעז וצ טייצ ןייק ָאטינ זיא סע ;טעקיטע ןופ ןצעזעג יד ןטיהּפָא ױזַא טינ

 ,גיוארעניה ןייז ףיוא ןטערטנָא טינ םולשו סח םענעי

 ַא גנוגעװַאב רעייא ךָאד זיא ,ןטסילַארָאמ יד ןעיירש ןלעװ ױזַא ביוא ---

 ! טייקכעלשטנעמ ןופ ,טעטינַאמוה ןופ קנופ ַא ןָא ,דליב ךעלסעה ןוא קירעיורט

 ַא רָאפ ךיז טימ ןעד טלעטש המחלמ עכלעוו !טניירפ עביל עניימ סיוועג --

 -עלרעזייק ַא ןשיווצ דיישרעטנוא רעד ? טעטינַאמוה ןוא טייקכעלשטנעמ ןופ דליב

 ,קעווצ ןיא ,ליצדנע ןיא רָאנ זיא סעיצולָאװער עלַאיצָאס ןשיוצ ןוא המחלמ רעכ

 "רעזייק ַא ןופ ליצדנע רעד ,לַאעדיא םעד ןכיירגרעד וצ ןעלטימ יד ןיא טינ רעבָא

 -ָאס ַא ןופ ליצדנע רעד רעבָא ,ײנַאריט ןוא םזיטָאּפסעד רעשירפ זיא גירק ןכעל

 | .טייקכעלרעדירב ןוא טייהיירפ זיא עיצולָאװער רעלַאיצ

 טפָא ןענייז ץנַארעלָאטמוא ןוא סַאה ,ןעגנוביירטרעביא ,ןעײרעקנַאצ ךיוא

 ,גירק ןטסנרע ןַא ןיא ךעלדיימרַאפמוא

 זיא'ס יוװ ןוא ; טרָאװכירּפש ַא טגָאז ,"ןקעמש רעוולוּפ וטזומ גירק ןיא וטסייג,

 .חיר םענדוקסַאּפ ַא רעװלוּפ טָאה טנַאקַאב

 קנַאטשעג רעמ טצעי זיא גנוגעװַאב רעשידיי רעד ןיא סָאד ,(תינא) ראוו זיא סע

 יו (ץונגייא ,םזיָאגע) טכוזטסבלעז רעמ ,עיצַאטיגַא יו יירעלדיז רעמ ,רעװלוּפ יו

 עכלעוו טייצ ַא + רעדָא ,דָאירעּפ-סגנַאגרעביא ַא רָאנ זיא סָאד רעבָא ,טײקיליװרעפּפָא

 ,ףמַאק ןרעטיב ַא ןיא ךעלדיײמרַאפמוא זיא

 ןשינַאקירעמַא-שידיי םעד ןופ ןעייר יד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רענייא רעדעי

 טכַאמעג טָאה רעטעברַא רעשידיי רעד זַא ,ןענעקיײלּפָא טשינ ןעק ,טַאירַאטעלַארּפ

 ןגעק ןעלדנַאה ןוא ןעקנייד ןייז ןיא טירשרָאפ עדנצנעלג טייצ רעטצעל רעד ןיא

 עכלעוו ,"ךעלרעריפ ןוא רעריפ, יד ןופ טינ ָאד דייר ךיא .רעקירדרעטנוא ענייז
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 ,(םזינָאינוי) טיײקכעלטּפַאשקרעװעג רעטּפעװעגסיױא רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא ןעייטש

 רעייפ ןוא עביל טימ ןבָאה עכלעוו ,רעדניק-סקלָאפ (ע'תמא) עראוו יד ןופ דייר ךיא
 ןשיווצ .טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ןופ םוילעגנַאװע ןקילייה םעד ןבעגעגּפָא ךיז
 עדנבילסטייהיירפ רעדעי רעטכייל טמעטָא רעטעברַא ערענָאיצולַאװער עגנוי עזיד

 ,גנַאװצ ןדעי ןגעק טסעטָארּפ ןפרַאש ַא ייז ןשיווצ ןרעה טפָא טנעק ריא .טסורב
 ןגעק ךיוא רָאנ ,לַאטיּפַאק םעד ,טנייפ רעייז ןופ רָאנ טינ ,טפַאשרעה רעדעי ןגעק

 ,(רעריפ-ןָאינוי ,רעריפ-ךַאפ) ןעמרַאדנַאשז עכעלטּפַאשקרעוועג יד ןופ ײנַאריט רעד
 -עג ןופ עלָאר יד ןליּפש ןוא טכַאמ יד טנעה ערעייז ןיא טּפַאכעגנײרַא ןבָאה עכלעוו
 ,ןגלָאפ םוטש ןוא דנילב ןפרַאד רעטעברַא יד עכלעוו ,ןטעטירָאטױא עכעלצעז

 -רַאפ יד ןכערב וצ ןָא טבייה רעטעברַא רעשידיי רעד ךיוא זַא ,טקרעמַאב ריא
 טרעדָאפ טסייג ןייז .טפַאשטכענק רעכעלטפַאשקרעװעג ןופ סעטַארג עטרעוװַאשז

 טינ זיא טייצ יד .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןיא ּפיצנירּפ רעמ ,טייהיירפ רעמ
 טעוװ טָאירַאטעלַָארּפ ןשידיי ןרענָאיצולָאװער ןופ עמיטש עשיגרענע יד ןעוו ,טייוו
 טצעי ןשרעה סָאװ ,ןעמרַאדנַאשז ןוא סנשיטילָאּפ ,ןטנַאגירטניא עלַא ןעגניווצ
 (ןלעטשּפָא) ןּפַאטס וצ .תובוט-ילעב עכעלטּפַאשקרעװעג ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא
 יד יירט ןעניד ןוא ,ןעײרעקנַאצ עכעלנעזרעּפ ערעייז ,"סענזיב-יקנָאמ, ערעייז

 -רַאפ וצ ןצנַאגניא רָאג רעדָא ,םוטרעטעברַא ןטפַאלקשרַאפ ןופ ןסערעטניא עראוו
 ,דלעפטכַאלש ןלַאיצָאס םעד ןזָאל

 ןגעק ןטסעטָארּפ טצעי ךיז ןרעה ןענייארַאפ-ןרעטעכרַא ןוא סנָאינוי עלַא ןופ

 -עברַא רעשידיי רעד זַא ,טגייצ סָאד .סרעריפ יד ןופ ןָאיצּפורָאק ןוא סעגירטניא
 ,ןילַא ןייג ןעק רע זַא ,טליפ רע סָאד ; טסבלעז ךיז רַאפ ןעקנייד וצ ןָא טגנַאפ רעט
 ןבילבעג טינ גנוגעװַאב עשידיי יד זיא ,ןעעז רימ יװ .סרעריפרַאפ ןוא סרעריפ ןָא
 ןעלדנַאה ןוא ןעקנייד ןיא טייקידנעטשטסבלעז .רעטעברַא ןשידיי םעד רַאפ ןצונ ןָא

 רעמ סָאװ .רעירַאטעלָארּפ עשידיי עקיאייפ יד ייב ןטירש-ןזיר טימ ךיז טלקיװטנַא
 -ַאיצולָאװער םוצ רע טמוק רעטנענ ץלַא .ךיז טלקיװטנַא רעטעברַא רעשידיי רעד
 םעד ןופ טפנוקוצ יד זַא ,ןעז ןעק שטנעמ רעדקנעד רעדעי .סומזיכיַאנַא ןדענ
 ןַאפ רעד רעטנוא רָאנ ןעילב טעװ טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ןשידיי

 יד טצעי ןעייטש טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ,לַארעביא .סומזינומָאק-סומזיכרַא'ַא ןופ

 ןָא ןזייוו ייז .ןסערעטניא רעטעברַא (ע'תמא) עראוו ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןטסיכרַאנַא

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רעסיוא ןטעטירָאטױא עשלַאפ יד ףיוא רעטעברַא םעד
 -עגַאב וצ טומ גונעג ןציזַאב ייז .טסבלעז גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ךיוא יו
 ךיז טלדנַאה סע ןעוו .גנוגלָאפרַאפ ןוא סַאה ןופ םרוטש ןטסכעלרעפעג םעד ןענעג
 -עברַא רעשידיי רעד ןיא ךיֹוא ,ּפיצנירּפ רעייז (רַאפ) ןוא טייהראוו רַאפ ןייטש וצ
 ןפמעקַאב רעטעברַא םעד ןפלעה טסיכרַאנַא רעשידיי רעד טעװ גנוגעווַאב -רעט
 ,גנואיירפַאב רענעמַאקלופ ןייז וצ געוו ַא ןכערבכרוד ןוא ,טנייפ ןוא רענגעק ענייז

 1891. פעס .ש .א פ
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 ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי

 וצ גָאט ןופ טרעוו עכלעוו ,(*גנוטייצ רעטײברַא; עשידיי יד זעל ךיא ןעוו

 -רַא;:ַא יד ןגעק ןעיירעפמיש ןוא סעצעה עריא ןיא רעקיצומש ןוא רעטקירַאפ גָאט

 "ןינַאילוװשיק, יו ,ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא עשיסור יד ןָא ךיז ךיא ןָאמרעד ,ןטסיכ

 ,ןעגנוטּפױהַאב עשלַאפ עבלעז יד ,טייהכערפ עבלעז יד ."ַאימערוו עיָאװָאנ, רעדָא

 -עגַאב ריִמ עכ:עוו ,ןעגנודמיולרַאפ ענעגיולפעג-טינ ,שנעגיוטשעג-טינ עבלעז יד

 רעשידיי רעד ןיא רימ ןענעגעגַאב ,ןדיי יד ןגעק ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא ןיא ןענעג

 יד ןופ ?ןטנעמוגרַאק ןוא קיטקַאט יד ךיוא .ןטסיכרַאנַא יד ןגעק ?,טייצ ,ברַא;

 ןוא קיטקַאט רעד טימ טייהראוו ןוא קיגָאל ריא ןיא סיוא ךיז טכיילג ןטימעסיטנַא

 טרעהעג ריא טָאה :ןטסיכרַאנַא יד ןגעק "סעקינגנוטייצ רעטײברַא, יד ןופ קיגָאל

 רעדעי זַא ,ןגייצרעביא ךייא ליוו רע ןעוו ,טימעסיטנַא ןַא ןופ ?ןטקַאפ, יד לָאמַא

 טעז, -- :ליומ ןייז ףיוא םיוש טימ רע טיירש ,רעטילימ ןופ טפיולטנַא *דישז;

 ליוו רע זַא ,ריא טָאה ןמיס ַא ,קינעשָאמ ַא זיא דיי ַא זַא טקַאפ ַא ךייא זיא טָא ,ריא

 ןיא קעז ַא טייג דיי ַא ,טרעקרַאפ לָאמַא רעבָא ךיז טפערט "!ןעניד טינ רסיק םעד

 טניימ סָאװ ;טעגרהרעד טרעוו ןוא המחלמ רעד ףיוא טקישעגקעװַא טרעוו ,רעטילימ

 ַא זיא דיי רעד זַא ,זײװַאב ַא םעד ןיא ךיוא טימעסיטנַא רעד טינ טניפעג ,ריא

 ,קינעשָאמ ַא זיא דיי רעד זַא ,טקַאפ ַא; :ךעלמענ טגָאז רע !סעי ,ָא ?קינעשָאמ

 יװ ,ָאזלַא "!רסייק םעד ןעניד יו ןרעוו וצ טע'גרה'רעד רעסעב טלָאװעג טָאה רע

 רעמיא טעוװ ,ןעלדנַאה טינ לָאז רע יווַא יווװ ,ןָאט טינ לָאז דיי רעד סָאװ זיא ,טעז ריא

 ,רעלדניווש ַא זיא דיי רעד זַא ,עזייוואב ןוא ?ןטקַאפ, ןעניפעג טימעסיטנַא רעד

 -ָאמעד-לַאיצַאס יד טימ רָאפ טציא טמוק עטכישעג עבלעז יד עדארג ,קינעשָאמ ַא

 יװ ,ךָאט טינ ןלָאֹז ןטסיכרַאנַא יד סָאװ :ןטסיכרַאנַא יד ןגעק סעצעה עשיטַארק

 ,ךייא ןגייצרעביא "סעקינגנוטייצ רעטעברַא, יד ןלעוװ ,ןעלדנַאה טינ ןלָאז ייז ױזַא

 ןטסעבמַא .וװ .ז .א ךעלגניי ,ןרָאיזַארפ ,ןסורט ,ןצכינעגיוט ןענייז ןטסיכרַאנַא יד זַא

 -רַאפ יד ןטַארקָאמעדלַאיצָאס יד ןופ קיטקַאט עשיטימעסיטנַא עזיד טרירטסוליא

 .ָאגַאקיש ןיא רעבמעווָאנ ןט11 םעד ןופ גנולמַאז

 -נַאקס ַא ןעמוקעגרָאפ גנולמַאזרַאפ רענעי ףיוא זיא ,טנַאקַאב ןיוש זיא סע יו

 -ײצילָאּפ רעסיוועג ַא ,יײצילָאּפ יד טכַאזרואדַאפ טָאה סע ,לָאמ עלַא יו ,ןכלעוו ,לַאד

 לָאז ןָאפ עשינַאקירעמַא ןַא סָאד ,גנולמַאזרַאפ רעד ןטימניא טרעדרָאעג טָאה ןטּפעק

 גנוגערפיוא עסיורג ַא לָאה ןיא ןרָאװעג זיא סע .עניב רעד ףיוא ןלעטשפיורַא ןעמ

 רעבָא ,םרַאיל ןוא יירשעג טימ לופ ןרָאװעג זיא לָאה רעד .טייהכערפ רעזיד ןגעק

 רעד ןבעל ןענַאטשעג זיא ןטידנַאב עטנּפָאװַאב עדנַאב רעצנַאג ַא טימ ןטּפעק רעד

 ,סנייז טרעדָאפעג טָאה ןוא עניב

 טימ טקַאּפעג לָאה ַא ?ןעלדנַאה טנעקעג ןעמ טָאה ױזַא יו ,ךיז טגערפ ,טצעי

 ןטּפעק ַא רעטייווצ רעד ןופ ;טייז ןייא ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ רעטנזיוט

 ןוא יורפ עדעי ןסישוצרעדינ קיטרַאפ ןענייז עכלעוו ,ןטידנַאב עטנפָאװַאב טימ

 .ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ ןַאגרָא רעקילָאמַא (*
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 ! "רעפרַאװ-ןבמָאב , ןוא ?רעטָאיַאר, ,*טסיכרַאנַאק סלַא ןדעי ןריטסערַא ןוא ,דניק

 עכלעזַא ןיא ןעלדנַאה טפרַאדַאב ןשטנעמ עקיטפנינרַאפ ןבָאה ,ךיא גערפ ױזַא יו

 טניהטולב ענייז ןוא ןטּפעק םעד טימ "ןטייפ, ךיז ןעגנַאפנָא ? ןטנעמָאמ עשיטירק

 "מוא ןופ סנבעל ליפ טסָאקעג טלָאװ עכלעוו ,דָאב-טולב ַא ןכַאזרוארַאפ ךרודַאד ןוא

 ןוא גנוסיגרַאפטולב ןופ סָאמ יד ןטלַאהנייא רעדָא ? רעדניק ןוא ןעיורפ עקידלוש

 -טלַאװג עשירעדרעמ יד ,סנכערברַאפ יד ןקרַאמדנַארב ןפָא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 זַא ,קנייד ךיא ? סַאלק ןשיטסילַאטיּפַאק םעד ןופ ןטידנַאב ענעגנודעג יד ןופ ןטַאט

 ַא ןייז וצ לייוו ,עטצעל סָאד ןבעגוצ זומ דנַאטשרַאפ ןטנוזעג טימ שטנעמ רעדעי

 ןעוו .טייהנגעלעג רעדעי ייב טולב קידלושמוא ןסיגרַאפ טינ טסייה רענָאיצולָאווער

 ,ןַאד רָאנ סע זיא ,(תונברק) רעפּפָא עקידלושמוא ןעגניירב זומ רענָאיצולָאװער ַא

 -רעטײברַא; יד רעבָא טגָאזעג ןבָאה סָאװ .ךעלדיימרַאפמוא טולָאסבַא זיא סָאד ןעוו

 ןענעק ייז ,ךעלגניי ,ןסורט ןענייז ןטסיכרַאנַא יד, -- ?םעד ןגעוו "סעקינגנוטייצ

 ןגייצ ןַאד ,?ןטייפ, וצ ךיז טמוק סע ןעוו רעבָא ,*ןָאיצולָאװער ,, ןגעוו ןעיירש רָאנ

 ַא ףיוא ןלעטשרָאפ ךיז ,רעזעל ,רימָאל רעבָא ." ! עגנילגייפ רַאפ סױרַא ךיז יז

 טינ ךיז ןבָאה ייז : טרעקרַאפ עדארג טלדנַאהעג ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד זַא ,עלייוו

 ײצילָאּפ יד ,?טַאייר,; ַא ,"טייפ, ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סע ,ןבעגרעטנוא טלָאװעג

 ,טריטסערַא ,טעדנואוורַאפ ,טעדרָאמרע ןעמ טָאה עליפ ,עסַאמ רעד ןיא ןסָאשעג טָאה

 ןטלָאװ ריא טניימ סָאװ ."?עידעגַארט טעקרַאמיעה, עטייווצ ַא --- טרָאװ ןייא טימ

 -גנוטייצ-רעטייברַא, יד ןיימ ךיא ,ןטימעסיטנַא ַאלדַא ערעזדנוא טגָאזעג סלָאמעד

 ןענייז ,טגָאזעג ייז ןטלָאװ ,ןטסיכרַאנַא יד, *! קינעשָאמ יקַאטָאיסװ דישז; ? ?סעקינ

 ןעמ טָאה (ןָאפ) גַאלפ ַא רעביא ,רעריטרַאמ רַאפ ןכַאמ ךיז ןליוו ייז ,ךעלגניי ךָאד

 סָאװ ןוא טרעּפּפָאעגפיוא רעדניק ןוא ןעיורפ עקידלושמוא ,דָאבטולב ַא טכַאמעג

 ,ָאזלַא ! ?טכַאמעג טינ ץלַא ךָאנ זיא ןָאיצולָאװער יד !? ןעמוקעגסױרַא ןופרעד זיא

 יו ,טכעלש ןייז טלָאװ טלדנַאהעג טינ ןטלָאװ ןטסיכרַאנַא יד יוװ זיא ,טעז ריא יו

 ןכיורבעג ןטימעסיטנַא יד יוװ ,קיטקַאט עבלעז יד עדארג סע זיא ,טגָאזעג בָאה ךיא

 .ןדיי יד ןגעק

 טימעסיטנַא ןייק ףרַאד ןכַאז עכלעזַא ,ללעוו ? דנַאטשרַאפ ,קיגָאל זיא ואוו

 רע ,ייז ןָא ןייגַאב ךיז ןעק טַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשידיי ַא ךיוא ןוא ,ןבָאה טינ

 טייג סע ןוא "ךעלטסיכרַאנַא עטמַאדרַאפ, יד ףיוא ןפמיש וצ ןעגנַאפנָא רָאנ ףרַאד

 ,סעזייב סעלַא ןענייז ןטסיכרַאנַא זַא ,ךַאז עטסואווַאב ַא ךָאד זיא סע ,טרימשעג יו

 -ירּפ ןכריק עלַא ; סָאד ןגָאז ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק עלַא זַא ,ריא טָאה ןמיס ַא

 סָאד לָאז םוראוו -- ,סנטּפעק-ייצילָאּפ ןוא ספירעש עלַא ,(סרעקידערּפ) סרעשט

 רעה ךיא ןעוו ,(=טייהרעקנַארק ןכַאל זומ ךיא ? *,טייצ .ברַא;, יד ןגָאז טינ עבלעז

 ! (ןסורט) סעסורט ןענייז ייז זַא ,ןטסיכרַא:א יד טקידלושַאב ?.טייצ .בּרַא, יד יו

 ןבָאה עכלעוו ,טירטס ווָאלדול 81 ןופ ךעלשטנעמ עקניניילק יד-טָא !השעמ ַא טרעה

 -- םוירָאטינַאס רעוונעד ןיא קידנעייז ןבירשעג ןיוש .ע .ד טָאה לקיטרַא םעד 5

 .רַא .רפ , רעד ןיא ןענושרעד זיא לקימרַא רעד .זָאילוקרעבוט ףיוא רעקנַארק רעווש ַא

 .1891 ,רעבמעצעד ןט-18 םעד ?עמיטש
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 ,קרַאמ-ריזח ןופ ןצענערג יד טגייטשעגרעביא טינ לָאמנייק ןטַאטנדלעה ערעייז טימ

 יד ן'רזח ןוא ןוויוא ןרעטנוא טצעי ןציז סָאװ ,ךעלרעגריבניילק עכעלניילק יד-טָא

 -רַאנַא יד ןקידלושַאב ייז -- ,סרעגנילק עטסוּפ ,(ץנעדורּפסירוי) ָאל רענַאקירעמַא

 עכלעזַא ןעייר ערעייז ןיא ןלייצ עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא !עגנילגייפ ןענייז ייז זַא ,ןטסיכ

 ,ָאגַאקיש ןיא רעריטרַאמ יד) זיּפש ןוא סנָאסרַאּפ ,גניל יו ןדלעה עכעלברעטשמוא

 ןענייז ,עז ךיא יו רָאנ .(*? ?סעקסָאמ, עכלעזַא רעביא ןכַאל טינ ןעמ לָאז יו !(7

 ."סעקינגנוטיײצ-רעטײברַא, יד וצ ןצרַאה ןיא ןכָארקעגנײרַא ףיט ןטסיכרַאנַא יד

 ןוא עצעה ַא טימ ןעמונרַאפ סמולָאק ריפ ָאד ןענייז ?.טייצ .ברַא; 48 .מונ ןיא

 טגייצעג סמולָאק יד-טָא שטָאכ ןטלָאװ ; ןטסיכרַאנַא ןגעק ןעיירעפמיש עטפַאהלקע

 ,ןדיילרעד וצ ןעוועג ךָאנ סָאד טלָאװ ,סומזיכרַאנַא ןגעק טנעמוגרַא ןקיטפנינרַאפ ַא

 םורַאד ןוא ,תוחומ עטסוּפ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןּבָאה ףיורעד ףיוא רעבָא

 ןופ יז ןעגנירּפש ןּפיל יד ףיוא םיוש טימ .ןעיירעלדיז ענעגושמ טימ ּפָא יז ןעמוק

 ,ןטסיכרַאנַא יד ףיוא ןטייז עלַא

 "קינגנוטייצ-רעטיײברַא, רעד ןעוו ,?ָאלבַאט , ריא טכייררע עידעמָאק עזיד

 ןבָאה ("טייהיירפ רעד ןרינָאיּפ;) ןרינָאיּפ עטמַאדרַאפ יד ,ןרינָאיּפ יד זַא ,טביירש

 -עגסורַא רַאפרעד ןענייז ןֹוא ,םימלצ טימ םירודיס יד טעקשטַאּפעגסיױא לוש ןיא

 ? לַאפנייא ןימ ַאזַא ךייַא טלעפעג יװ .טירטס דרַאשטרָא 56 ןופ ןרָאװעג ןפרָאװ

 ןַא ןקורד וצ ךיז טביולרע ןעײרעקשטַאּפ עמוד ,עכעלרעכעל עכלעזַא ןוא

 ,טַאלב ַא ןכעלטנעפערַאפ וצ ךיז טביולרע ץומש ןטפַאהלקע ַאזַא ! ?.טייצ .ברַא;

 *! שיטסילַאיצָאס, ךיז טפור עכלעוו

 ןפרַאד ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי עכעלרע ךיז ןעניפעג קרָאי וינ ןיא ביוא

 -רעטײברַא, יד .ןַאגרָא ןלעיציפָא רעייז ןיא סנױזַא קידנזעל ,ןבָארגַאב ךיז ייז

 טינרָאג ןקרעמַאב טסיכרַאנַא ןדעי ןגעק סַאה םענעגושמ רעייז ןיא "?סעקינגנוטייצ

 רוסמ ַא ןופ עלָאר רעקיצומש רעד ןיא סיוא ןעעז ייז דנסױטשּפָא יו ,ךעלסעה יו

 ןעקנוזעג טינ ךָאנ ןענייז סָאװ יד רעבָא ,ןטסיכרַאנַא יד ןגעק רעצעהפיוא ןוא

 ייז ןריטסעטָארּפ םוראוו --- ,דנַאטשרַאפ-ןשטנעמ ןטנוזעג ןבָאה סָאװ יד ,קירעדינ

 יד ןענייז טכייליפ רעדָא ? עסערּפ רעייז ןופ ןטייקיטכערטרעדינ עזיד ןגעק טינ

 עשידיי יד ןופ ןעייר יד רעסיוא רעמיא דנַאטשרַאפ-ןשטנעמ ןטנוזעג טימ ןשטנעמ

 ? ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 1891 .פעס .ש .א .פ

 .ווָאלירק ןופ לבאפ ַא טיול --- טנַאפעלע ןַא ףיוא טליב סָאװ ,לטניה ַא --- עקסָאמ (+
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 קעלפידנַאש רעשירָאטסיה ַא

 קלָאפ ןטפַאלקשרַאפ ןעמערָא ןגעק סנכערברַאפ ןריסַאּפ סע יו ,ןעעז רימ ןעוו

 יד טימ טערט ןעמ יוװ ,ןעעז רימ ןעוו ; קלָאפ ןטפַאלקשרַאפ םעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןעוו ;טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ןופ ןעמָאנ ןיא טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ סיפ

 --- ,טייהראוו ןופ ןעמָאנ ןיא טייהראוו יד ןעמ טקיטלַאוגרַאפ ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 -נענערב ַא ףיוא טרעקַאלפ טסורב רעזדנוא ןיא ; ןגייווש טינ רעמ רימ ןענעק ןַאד

 עכלעוו ,עקינעי יד וצ ךיוא רַאגָאז עקשטנעה רעזדנוא ןפרַאװ רימ ןוא ןרָאצ רעד

 ,ץלָאטש ןוא ךיוה ןטלַאה רימ ןכלעוו ,רענַאב ןטיור ןבלעז םעד רעטנוא ןעייטש

 ןופ ןּפיצנירּפ עקילייה יד טייהנסיוומוא רעשיטַאנַאפ רעייז ןיא ןדנעש ייז ךיוא לייוו

 | ,טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ

 ןקרַאמדנַארב טינ ןלָאז ןטסיכרַאנַא יד ןקורדסיוא עּפרַאש ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא

 ריט יד ייז רַאפ טרַאּפשרַאפ ןבָאה עכלעוו (:סערגנָאק רעלעסירב םענופ רעריפ יד

 -רַאפ טינ ןלָאז ןטסיכרַאנַא יד ,ךיא גָאז ,ףרַאש יװ ; עמיטש רעייז טקיטשרעד ןוא

 ןקירדסיוא טינ ץלַא ךָאנ סָאד טעוו --- ,ןטיאוזעי עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןעמַאד

 ןטַאגעלעד עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס יד ןכלעוו טימ ,קעלפ ןקיצומש םעד ,עדנַאש יד

 רעוו .טייקיטכערעג ןופ ןָאפ יד, סומזילַאיצָאס ן'תמא ןופ ןָאפ יד טצומשרַאפ ןבָאה

 ןקיטשרעד וצ טכער סָאד טָאה (:רעקנעה רעד ,רעדנַאסקעלַא ןַא ץוח ,טלעוו רעד ןיא

 רעד ןיא רעוו ? טסיכרַאנַא ןַא וצ טרעהעג טרָאװ סָאד ךיוא ןעוו ,טרָאװ עיירפ ַא

 רעכלעוו ,חילש ןשירַאטעלָארּפ ַא רַאפ ריט יד ןכַאמרַאפ וצ טכער סָאד טָאה טלעוו

 גנונרָאװ ַא ןפַאלקש עטקירדרעטנוא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןופ טכַארבעג טָאה

 ןַאלּפ ןרענָאיצולָאװער ַא ,יירשעג-סגירק ַא ,גנורעדָאפ ַא ,ןשטנעמטימ ערעייז וצ

 רעד ביוא ,ןָא סע טייג ןעמעוו ?ײנַאריט ןוא טפַאשרעה ןופ גנואיירפַאב רעד רַאּפ

 רעדָא ,ךעלטעצ-יפמיטש ! ןָאיצולָאזער ַא רעדָא ,עמרָאפער ַא טגניירב חילש-סקלָאּפ

 טקישעג ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ! ןרעוװ טרעהעג זומ קלָאפ םענופ עמיטש יד ? טימַאניד

 ,קלָאפ-רעטעברַא ןופ ,קלָאפ ןופ ןעוועג ןענייז ,סערגנָאק רעלעסירב םוצ ןטַאגעלעד

 טנעקעג ןטלָאװ ,עגנילגייפ עשילַארָאמ ץוח ,רעוו : עגנילכַאװש עקיטסייג ץוח ,רעוו

 סָאװ ,אטח ןקיצנייא םעד ןעגנַאגַאב ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ רַאפ ריט יד ןכַאמרַאפ

 ? ףיט וצ טייהיירפ יד ןוא ,סייה וצ קלָאפ סָאד ןביל ייז

 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס עבלעז יד .טייוו טינ זיא רעבמעווָאנ רעט-11 רעד

 ןיא סערגנַאק רעשיטסילַאוצַאס רעלַאנָאוצַאנרעטנוא -- ,סערגנַאק-רעלעסירב (1

 ןופ רענייא ןעוועג טלָאמעד זיא ןַאהַאק .בא .1801 ,טסוגיוא שדוח ןיא ,עיגלעב ,לעסירב

 -לַאיצָאס ,לעבעב טסוניוא .סערגנָאק ןפיוא ןטַאגעלעד עשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא 6 יד

 יד ןזָאלוצ ןגעק רענגעג-טּפיוה ןעוועג זיא ,דנַאלשטייד ןופ רעריפ רעשיטַארקָאמעד

 וצ ןרעהעג ,ןטסיכרַאנַא יד ,ייז זַא ,ןעוועג זיא הנעט ןייז .עיצַאגעלעד עשיטסיכרַאנַא

 .גנוטכיר רעדנַא ןַא וצ ,גנוגעווַאב רעדנַא ןַא

 רעדנַאסקעלַא ןַאריט םעד טניימ .ע .ד .רַאצ ןשיסור ןופ ןעמָאנ --- רעדנַאסקעלַא (2

 .ןמירד םעד
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 יד ןטסיכרַאנַא יד טגייצעג סערגנָאק רעלעסירב םעד ףיוא ןבָאה עכלעוו ,ןטיאוזעי

 "רַאנַא רעגַאקיש יד ןופ םירבק יד ףיוא ץנַארקנעמולב ַא ןגײלפױרַא ןלעוו ,ריט

 -רַאנַא יד טזָאלרעד טינ ןבָאה עכלעוו ,סעינדילז עשיטילָאּפ עבלעז יד ; (:ןטסיכ

 עדנגנילק טימ ,ןרע רעבמעווָאנ ןט-11 םעד ןלעוװ ,סערגנָאק רעלעסירב םוצ ןטסיכ

 טקידייטרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ,ןרערט ןלידָאקָארק ןוא ןזַארפ

 "סיכרַאנַא יד טמַאדרַאפ טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ ,ןּפיצנירּפ עשיטסיכרַאנַא עבלעז יד

 ! ןטסילַאיצָאס טינ ןוא ּפעקציה סלַא סערגנָאק רעלעסירב םעד ףיוא ןטַאגעלעד עשיט

 "עסירב ןופ ןריט יד ןיא טּפַאלקעגנָא ןוא טבעלעג טציא טלָאװ סנָאסרַאּפ ןעוו

 "רַאפ םיא ךיוא ןעמרַאדנַאשז עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןטלָאװ ,סערגנָאק רעל

 "יש רעד ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,עמיטש ןייז טקיטשרעד ןוא טסיכרַאנַא סלַא טמַאד

 -עגפיוא טציא טלָאװ סנָאסרַאּפ ןעוו 1887 רעבמעווָאנ ןט-11 םעד ףירעש רעגַאק

 -נעמולב םעד ןטָארטעצ גנוטכַארַאפ טימ רע טלָאװ ,רבק-רעריטרַאמ ןייז ןופ טכַאװ

 -לַאיצָאס יד ןופ טנעה עניירמוא יד םיא רַאפ ןטכָאלפעג ןבָאה סע ןכלעוו ,ץנַארק

 ןייז וצ עיטַאּפמיס ןופ קורדסיוא ןַא סלַא טינ --- ,רעקיטילָאּפ עשיטַארקַאמעד

 -לדוב רעייז רַאפ טנעמזײטרעװדַא ןוא עמַאלקער ַא סלַא רָאנ ,לַאעדיא ןקילײה

 ,(?ײטרַאּפ

 ןיירַא לַארעביא ןגָארט יז זַא ,יירעגירק רָאנ ןכוז ןטסיכרַאנַא יד זַא ,טיירש ןעמ

 ןגיל רעסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טגייצעג טָאה סערגנָאק רעלעסירב רעד .טייקינייאמוא

 יָאה רעד טימ סערגנָאק רעלעסירב םוצ ןעמוקעג ןענייז ןטסיכרַאנַא יד .זיא סָאד

 -ַאנרעטניא רעד זַא ,טפָאהעג ןבָאה ייז .טייקינייא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ גנונעפ

 -ַאדילָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ םַאלּפ םעד ןקעוופיוא טעװ סערגנָאק רעלַאנָאיצ

 -רענע ןוא ןָאיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא וצ געוו םעד ןטכיײלַאב טעוו רעכלעוו ,טעטיר

 רעטיב יװ .טַאירַאטעלָארּפ ןופ ןעייר יד ןיא טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעשיג

 -ַאנרעטניא ןופ לעווש ןפיוא ןעוו ,ןטסיכרַאנַא יד ןעוועג םורַאד ןענייז טניוטשרע

 טימ ,ץומש ןוא רענייטש טימ טנגעגַאב רעדירב יד ייז ןבָאה סערגנָאק ןלַאנָאיצ

 -ָארּפ ַא טריטסעטָארּפ טסיזמוא טָאה טרָאד ןוא ָאד רָאנ ןוא ? גנומַאדרַאפ ןוא סַאה

 ןשיטיאוזעי םעד ןופ ןכערברַאפ ןקיטכערטרעדינ םעד ןגעק עמיטש-עשירַאטעל

 .סערגנָאק

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ רעכעה ןיוש ןעייטש (:ןּפָאּפ עשינַאקירעמַא יד

 רעד רעבָא ,?עזָאלטָאג, יד ןופ ןטנעמוגרַא יד סיוא ןרעה ןּפָאּפ יד .ןלַארענעג

 -ַארט טעקרַאמ-יעה ר'ָאגַאקיש רעד ןופ רעריטרַאמ יד --- ןטסיכרַאנַא ר'ָאגַאקיש (1

 ןעגנַאהעג ןטסיכרַאנַא 4 ןענייז ,1887 ,רעבמעווַאנ ןט-11 םעד .1887-+ 6 עידעג

 .ןרָאװעג

 םעד טָאה ןעמ .קיטילָאּפ-לדניווש ,גנעג ַא ,עדנַאב ַא -- לדוב -- קיטילָאּפ-לדוב (9

 .סעיצַאטיגַא עקילָאמַא ןיא טצונעג ךס ַא קורדסיוא

 ,םיחלג ,רעקיטַאנַאפ-"ןפאפמ , טרָאװ ןשטייד-טלַא ןופ ךעלנײשרַאװ -- ןּפָאּפ (8

 .ןשטנעמ עזייב ןוא עקיצרַאהגנע
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 ,ןטסיכרַאנַא עזָאלטַאטש יד רַאפ ןרעיוא ענייז טּפָאטשרַאפ טָאה סערגנָאק רעלעסירב

 ,טליופעצ ןוא ךַאװש ױזַא ןעגנוגייצרעביא ערעייא ןענייז ? ןעגנילגייפ עכעלגעלק

 -עצ ןוא ןרעטשעצ ייז טעװ עמיטש עשיטסיכרַאנַא עיירפ יד זַא טרעטיצ ריא זַא

 ? ךעלקיטש ףיוא ןעלקערב

 טָאה רע סָאװ סָאד זיא ,ןָאטעגפיוא טָאה סערגנָאק רעלעסירב רעד סָאװ ץלַא

 טָאה ןוא רַאלָאד טנזיוט עכעלטע ןענָאיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןופ טבױרעגקעוװַא

 -ַאיצָאס ענעדיישרַאפ ןופ רעירַאטעלָארּפ יד ןשיװצ סַאה ןטלַא םעד טקעוועגפיוא
 ןרעוװו עטסעב יד יװ ,ןזיוַאב טָאה סערגנָאק רעלעסירב רעד .ןעגנוטכיר עשיטסיל
 וצ טייקכעלגעמ יד ייז טיג'מ ןעוו ,ןטָאּפסעד עקיטכערטרעדינ ןיא טלדנַאװרַאפ

 ןפיוא הכמ עטסכעלרעפעג יד טצעי ןיא יירעריפ .רעטערטרַאפ ןוא רעריפ ןרעוו
 ,רעּפרעק ןלַאיצַאס

 -- ,רעקירדרעטנוא ענייז טסַאה רע יו רעריפ ענייז ןסַאה טעוװו קלָאפ סָאד ןעוו
 ! גנואיירפַאב ןייז ןופ עדנוטש יד ןגָאלש טעוו ןַאד ,גָאט רעד ןעמוק טעוװ ןַאד

 1891 .פעס .ש .א פ

 גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ טײזנטָאש יד

 ,עסַאמ-רעטעברַא רעד ןשיווצ סרטַאטיגַא ענעדיישרַאפ ןריטיגַא גנַאלנרָאי ןיוש
 ,ןעגנוטייצ סױרַא טיג ןעמ .וו .זא .א סנעדרָא ,סנָאשיירעדעפ ,סנָאינוי טעדנירג ןעמ
 ,טרירטסנַאמעד ןעמ ,ןעגנולמַאזרַאפנסַאמ עסיורג טכַאמ ןעמ ,ןרושָארב טביירש ןעמ
 ןעמ ; טגיז ןעמ ןוא טפמעק ןעמ ,טריטָאקיָאב ןעמ ,טקיירטס ןעמ ,טריטסעטָארּפ ןעמ
 ןיא ץלַא -- ןעגנַאהעגפיוא ןוא (עמרוט ןיא טרַאּפשרַאפ) טרעקרעקעגנייא טרעוו
 ,גנואיירפַאב רעכעלשטנעמ ןופ ןעמָאנ ןיא ,קלָאפ-רעטעברַא ןופ ןעמָאנ

 ןרָאװעג טכַארבעג ןיוש ןענייז (תונברק) רעפּפָא ליפיוו ,טעברַא ערעווש ליפיוו

 עגנַאל יד קידנטכַארטַאב ! גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ (חבזמ) ראטלא םעד ףיוא

 ליפיוו ,קידנטכַארטַאב ; טפנוקוצ רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןופ ,ןָאיצַאטיגַא ןופ ןרָאי

 גנורעלקפיוא רעד ףיוא ןרָאװעג טעדנעװרַאפ ןענייז ןעגנוגנערטשנָא ןוא ימ ,טייצ

 טינ ןלָאז רימ ןדיײשַאב יוװ --- ןטרַאװרע טנעקעג רימ ןטלָאװ ,קלָאפ-רעטעברַא ןופ

 יױזַא ףיוא שטָאכ טָאה עסַאמ-רעטעברַא יד זַא -- ןעגנוטרַאוװרע ערעזדנוא ןיא ןייז

 עריא רעוו ןוא ,טנייפ עריא ןענייז סע רע ,טײטשרַאפ יז סָאד טריסערגָארּפ ליפ

 ןבעל ןצנַאג רעייז ןרעפּפָא עכלעוו ,עקינעי יד ןקידיײטרַאפ טעװ יז סָאד ; טניירפ

 רעטקירדרעטנוא רעד ןופ קילג ןוא טייהיירפ וצ געוו ןרעווש םעד ןגיילוצכרוד ףיוא

 ,טייהשטנעמ רעדנטכַאמש

 -טייהיירפ יד ןופ טייחראוו עקילייה יד זַא ,ןטרַאװרעד טנעקעג ןטלָאװ רימ

 רעד ןיא ןקעוורע טעוו טסייג ןרענָאיצולָאװער ןופ עמיטש עדנרענוד יד ,ןלָאטסָאּפָא

 א ןוא ,ןענַאריט ענייז וצ סָאה עדנױעטַאלפ ַא טכענק ןטקירדרעטנוא ןופ טסורב
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 יד וצ ךיוא יו ,גנואיירפַאב רענײמעגלַא רַאפ ףמַאק םעד וצ עביל עקילייה ,עלעבָאנ

 ,םעטסיס-דרָאמ ןוא ,ביור ןקיטנייה ןופ רעפּפָא

 רעקיטנייה רעד ןופ (רעקוקוצ) רעיױשנָא רעקידנקנעד רעד זומ רעדייל רעבָא

 ןרָאי ףיוא קידנקוק טינ סָאד ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוק גנוגעווַאב-רעטעברַא

 טינ טַאירַאטעלָארּפ (=רעטעטייבעגסיוא רעד טצעי זיב ךָאנ טָאה ,עדנַאגָאּפָארּפ ןופ

 ענייז טימ ףמַאק ןיא ןכיורבעג ףרַאד רע עכלעוו ,ןעלטימ יד טינ ןפיירגַאב טנעקעג

 סָאװ .גנואיירפַאב ןייז וצ ןריפ םיא ןעק רעכלעוו ,געוו םעד טינ ,רעקירדרעטנוא

 ַא ןופ רעסעב זיא טיורב סיורג ַא סָאד ,זיא ןענַאטשרַאפ ָאי טָאה רעירַאטעלָארּפ רעד

 לקיטש רעסערג ַא רַאפ ןפמעק ןעמ ףרַאד ,קירעגנוה זיא ןעמ זַא ןוא ; טיורב ןיילק

 ,ןגָאמ םעד ןקיטעז וצ םוא טיורב

 ןעק סע רעװ ,רעד זיא טַאירַאטעלָארּפ-סטינשכרוד םעד ןשיווצ טסילַאעדיא ַא

 ַא ךָאנ רַאפ ןקיירטס ןייג ןוא טלעק ןוא רעגנוה ןיא דניק ןוא יורפ ןייז ןזָאלרַאפ

 יד רעבָא ןייטשרַאפ .טיורב-ןפַאלקש ןקיטפיג ןופ לקערב ַא ךָאנ רַאפ ,טנעס רָאּפ

 טבעל רע עכלעוו ,ןטייקיטכערעגמוא עדנעיירשלמיה יד ,ןעגנורעדינרע ערעטיב

 רעד זיא ףיורעד -- ,רעקירדרעטנוא עזָאלצרעה ענייז ןופ ךָאי םעד רעטנוא ךרוד

 ,קיאייפמוא ךָאנ רעירַאטעלָארּפ רעקיטנייה

 טייטשרַאפ רע ; םיא טרעהעג סע סָאװ טָאד טלטעב רע זַא ,טינ טייטשרַאפ רע

 ןכעלשטנעמ ןעיירפ ַא ןסינעג וצ םוא טיורב ןבָאה וצ גונעג טינ זיא סע זַא ,טינ

 ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ טפנוקוצ ַא רַאפ ףמַאק רעד .ןבעל

 טנַאקַאבמוא ךָאנ זיא ,יײרעפַאלקש ןופ גנוטכינרַאפ עטולָאסבַא רַאפ ףמַאק רעד

 ;ןױלנּפַאלקש רַאפ ,טױרבנּפַאלקש רַאּפ טקיירטס יז .עסַאמ-רעטעברַא רעד רַאפ

 רעטליוּפרַאפ רעד רעטנוא סערַאּפש רעטנוא טלעטש יז ;טרימרָאפער יז ,טלטעב יז

 -לָאפ ריא וצ טירש ןרענָאיצולָאװער ןשיגרענע ןַא ףיוא רעבָא .עדייבעגנפַאלקש

 ַא .טײהנסָאלשטנַא ןייק ןוא דנַאטשרַאפ ןייק טינ יז טָאה גנואיירפַאב רעמָאק

 רעטנזיוט עסַאמ-רעטעברַא רעד ןשיװצ טניפעג רעמ טנעס רָאּפ ַא רַאפ קיירטס
 טימ ןעמַאזוצ ןרעגנוה ,גנַאל ןטַאנָאמ ןקיירטס רעטעברַא רעטנזיוט .,רעגנעהנָא

 ערעטייוו טיײדַאב רעכלעוו ,גיז םעד ןעניוועג וצ םוא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז
 -סיוא יד ןופ ךָאי םעד רעטנוא יירעלטעב ןוא ןעגנורעדינרע ערעטייוו ,יירעּפַאלקש

 סױרַא טסייר עיטסעב עשיטסילַאטיּפַאק יד ןעוו .(רעריטַאולּפסקע יד) .,רעטייב
 טקיטשרעד ןרעוו ייז ןוא רעפמעק ןוא רעקנעד עטסעב יד ןעיײר-רעטעברַא יד ןופ
 ןַאד ,קיירטס ןייק רעטעברַא יד טינ ןרעלקרע ןַאד ,(הילת) ןעגלַאג ןפיוא

 -לושמוא ערעייז ןופ גנואיירפַאב יד ןרעדָאפ וצ ,רענעמ יוװ ,טינ ךיז ייז ןבייהרע
 ! רעדירב עקיד

 ,רעטעברַא םעד ייב רערעייט ןענייז טנעס רָאּפ ַא סָאד ,ךעלגעמ סָאד זיא
 ןופ טכַאלש רעד ןיא רעפמעקטימ ענייז ,ןשטנעמטימ ענייז ןופ ןבעל סָאד יו

 עכלעוו ,ןעגנובערטש ערעכעה ןופ טסייג רעד טלעפ רעטעברַא םעד ? טייהיירפ

 .רעטריטַאולּפסקע --- רעטעטייבעגסיוא (*
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 ,טייהיירפ ,טייקידריוו-נשטנעמ ךיוא רָאנ ,טיורב זיולב טינ ליצ רעייז רַאפ ןבָאה

 ,טעטינַאמוה

 ןופ טייקיטיױנייא ןוא טייקיטסייגניילק רעקירעיורט רעד ןופ ןכַאזרוא יד

 ,עדנַאגָאּפָארּפ רעד ןופ םרָאפ ןוא טרַא רעד ןיא טגיל גנוגעווַאב רעטעברַא רעד

 .עסַאמ-רעטעברַא רעד ןשיווצ טריפעג טרעוו עכלעוו

 טגָארט ,םַאנסיוא רעניילק ַא רעסיוא ,עדנַאגָאּפָארּפ-רעטעברַא עקיטנייה

 ןופ טקנייד ןעמ .טסייג-סענזיב ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ לּפמעטש םעד ךיז ףיוא

 ןעמ ,עסַאמ רעד רַאפ ךיז טמירק ןעמ ,ּפיצנירּפ םעד טסעגרַאפ ןעמ ןוא ,טיפָארּפ

 ; טכענק עדנסיוומוא ןופ ןטנעמסידָאלּפַא ןעניוועג וצ רָאנ םוא סנגיל עניימעג טגָאז

 ריא טימ טכירק ןעמ רָאנ ,ּפמוז-ןפַאלקש ריא ןופ עסַאמ יד ףיוא טינ טבייה ןעמ

 ריא וצ געוו ןכעלקריוו םעד עסַאמ רעד טינ טגייצ ןעמ .ןײרַא ץומש ןיא ןעמַאזוצ

 "זיב-טָאקיָאב ,סענזיב-קיירטס ענעדיישרַאפ רָאפ ריא טגייל ןעמ רָאנ ,גנואיירפַאב

 וו .ז .א סענזיב-ןדַארַאּפ ןוא -ןענָאפ ,סענזיב-לטעצמיטש ,סענ

 רעדנטכַאמש רעד טָאה סָאװ ? סענזיב עלַא יד ןופ רעטעברַא רעד טָאה סָאװ

 ? סעינָאמערעצ עכעלרעכעל עלַא יד ןופ ףַאלקש
 ןָא ןליפ סנשיטילָאּפ עניימעג יד .(ץייגרע רעייז ןקידירפַאב רעריפ יד

 ,טעטכַאמש ןוא טעטולב רעטעברַא רעמערָא רעד .(סענעשעק) סטעקַאּפ ערעייז

 .שינרעטסניפ רעמַאזיורג רעד ןיא םורַא טנלע טעשזדנָאלב ןוא ,רעמיא יוװ

 טגיל ,טניירפ עטנַאנעגָאז ענייז ןופ טריפרַאפ ,טנייפ ענייז ןופ טפיוקרַאפ

 ושק סע .ײנַאריט רעדנשרעה רעד ןופ סיפ יד ייב זָאלטכַאמ ךַאלקש רעד טצעי

 ! ןייג טינ רעטייוו ױזַא רעבָא

 יד ןֹופ ןעייד יד ןוא געוו ןייז ןפמעקכרוד זומ טסייג רערענָאיצולָאװער רעד

 ןומ ןטטבָארקַא םרָאפער ,סרעכירק סנשיטילָאּפ יד .,רעירַאטעלָארּפ עדנדייל

 .טכערנשטנעמ ןופ רעקידייטרַאפ ענעסָאלשטנַא ,ערענָאיצולָאװער רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ

 יד ;רעייט ךעלקריװ ןענייז קלָאפ-רעטעברַא ןופ ןסערעטניא יד ןעמעוו יד

 -רעביא עקילייה ערעייז ,ןּפיצנירּפ ערעייז יירט ןביילב וצ ןרָאװשעג ןבָאה עכלעוו

 ענובירט-סקלָאפ רעד ןופ ןפרַאװרעטנורַא (:טכיזקיר םוש ןָא ןפרַאד ,ןעגנוגייצ

 ,קיטכוזטסבלעז ןוא קיטסייגניילק ,ןיימעג זיא סָאװ ץלַא

 ןרעוו טקידיײרּפעג ףרַאד עבילנשטנעמ ןוא טייהיירפ ךיוא ,טיורב רָאנ טינ

 -ַאיצולָאװער ערָאלק םיא ןיא ןרעוו טלקיװטנַא ןזומ סע .קלָאפ-רעטעברַא םעד וצ

 ,ןבאהרע זיא סָאװ ץלַא וצ ןליפעג עכעלשטנעמ עלעבָאנ ןוא ןעקנַאדעג ערענ

 : ןריהעג ענייז ןעלקיװטנַא וצ ןעלטימ ןפַאש זומ עמ .קידריוונשטנעמ ןוא ,דעלרע

 רע עכלעוו ןיא ,ןשינעטלעהרַאפ עלַאיצָאס יד ןענרעל ןענעק לָאז רע ,ןעלטימ
 ןרעוו ןָאטעג טינ ןעק סָאד .טבערטש רע רעכלעוו וצ ,טפנוקוצ יד ןענרעל :טבעל

 ע תמא .?ןעשקָא; ןכעלטפַאשקרעוװעג רעדָא ,קרַאמ ןשיטסינָאינוי-דיירט םעד ףיוא

 יד .ןרעו טעדנירגעג ןפרַאד ןבולק ערענָאיצולָאװער ,ןענייארַאפ-סגנודליב

 .םוואאוע ,שינעכוז-דובכ -- ץייגרע (1

 .שינעלקַאו םוש ןָא ,טיױקגטלַאהעגקירוצ םוש ןָא פכיזקיר (9
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 "רַא ןרַאפ קרעװ עכעלטפַאשנעסיװ ןריזירַאלוּפָאּפ וצ ןעמענ ךיז ןפרַאד עקיאייפ

 ,קלָאפ-רעטעב

 עשיגרענע ַא ןייג ףרַאד גנורעלקפיוא-סקלָאפ רעד-טָא טימ טנַאה ןיא טנַאה

 ןוא ןקעװ לָאז עכלעו ,ןָאיצַאטיגַא עשיטסיכרַאנַא רעדָא ,עשיטסילַאיצָאסיןייר

 ףרַאד ןָאיצַאטיגַא עזיד .גנואיירפַאב ןייז רַאפ ףמַאק ןייז ןיא קלָאפ סָאד ןקיטומרע

 רַאפ ץַאלּפ ןעיירפ ַא ןבעג ןוא רעטקַארַאכ ןלַאקידַאר טסכעה ַא ןגָארט ךיז ףיוא

 ןלַאקידַאר םעד ןופ ןטפערק ענעפרָאװעצ יד .טסייג ןכעלשטנעמ ןעיירפ םעד

 -רַאפ ךעלרעדירב קיטסיײיג ןייז ןפרַאד גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא טנעמעלע

 ןּפורג עשיסור ןוא עשישטייד ,עשיזיוצנַארפ ,עשינעילַאטיא ; ךיז ןשיווצ ןדנוב

 ןעלטימ עקידנעווטיונ יד ןפַאש ןענעק וצ םוא ןטפערק ערעייז ןקיניײארַאפ ןפרַאד

 טינ ןעק עּפורג ןייא סָאװ סָאד .עסַאמ רעד ןשיװצ עדנַאגָאּפָארּפ רעקיטכיט רַאפ

 -ָאיצַאנרעטניא רעד .ןריפכרוד טכייל ןעמַאזוצ ןּפורג עקינייא ןענעק ,ןכיירגרעד

 -יישרַאפ ןשיװצ לגילפ עקיטכעמ ענייז ןטײרּפשעצ רעטיירב ףרַאד טסייג רעלַאנ

 .רעקלעפ עדנדייל ענעד

 םעד ןטכינרַאפ וצ םוא ןטפערק עלַא ןדנעוװנָא זומ ןָאיצַאטיגַא עלַאקידַאר יד

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא סומזינַאטַאלרַאש ןשיטילָאּפ ןוא (*סומזירעכירק

 עטיור יד זיא סָאד ןוא ,דלעפטכַאלש ןלַאיצָאס םעד ףיוא ןעייוו ףרַאד ןָאפ ןייא רָאנ

 ,טסייג ןרענָאיצולָאװער ןופ ןָאפ
 ענרוּפרוּפ טימ ןריזומַא רָאנ ךיז ריא טנעק געוו-סומזירעכירק רעד ףיוא

 סעּפע ךעלקריוו טליוו ריא ןעוו רעבָא .סעקשטַאזַאק עשיטילָאּפ ןוא ןזָאלבנפייז

 ןוא טומ טימ ןָא ךיז טמענ ןַאד ,עסַאמ רעטפַאלקשרַאפ רעדנדייל רעד רַאפ ןָאט

 -- =- -- .רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג עכעלברעטשמוא יד טַאט ךרוד טרימַאלקָארּפ

 !טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ טייהכיילג ןוא טייהיירפ

 1891 ,ץרעמ .ש .א 9

 ךעלעמַאּפ ןכירק :ךיוא .ינק וד ףיוא ןכירק ,יירעכירק הי סוטזירעכירק )5

 .טייקטגַאװעג ןָא ןוא םומ ןָא



 ?יצ םוצ געוו רעד



 םזינומָאק-םזיכרַאנַא

 ,סעמרוט עיינ ןעיוב וצ טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןיא גַאלשרָאפ ַא טכַאמ

 -רעקניּפ עיינ רַאפ גַאלשרָאפ ַא טכַאמ ; רעזייה-לוד עיינ ,(תוסיפת) ןגָארטסא עיינ
 -נוא גַאלשרָאפ רעייא ןלעװ רעטנזיוט ןוא ,ןטנעמורטסניא-דרָאמ עיינ רַאפ ,סנָאט

 ,ןריפוצכרוד םיא ןטפערק עלַא ןדנעװנָא ןוא ןציטשרעט
 טינ זיא טייהשטנעמ יד זַא ,טפַאשלעזעג רעד ןגייצרעביא רעבָא טוואורּפ

 רימ זַא ,ריא טגָאז ; ןגייטש ןוא ןטייק עקיבייא ןייק טינ ףרַאד ןוא היח עדליוו ןייק
 -ורטסניא-דרָאמ ןָא ,סנָאטרעקניּפ ןָא ,ןענַאריט ןָא ,רעשרעה ןָא ןריטסיזקע ןענעק

 ןקוקנָא ךייא טעו ןעמ ןוא --- רעכַאמצעזעג ןָא ,ןצעזעג עשירַאברַאב ןָא ,ןטנעמ

 -ייצרעביא ערעייא ןביירט טצוװ ריא ןעוו ןוא ,רערעטשדור ַא יו םענעגושמ ַא יוו
 רעדָא ,(עמרוט ,הסיפת) רעקרעק ןיא ןפרַאװנײרַא ךייא ןעמ טעװ ,טייוו וצ ןעגנוג

 ,הילת רעד ףיוא ןקיטשרעד

 עכלעוו ןופ ןסערעטניא יד ןיא ,ןילַא עסַאמ עטקירדרעטנוא יד ,רעמ ךָאנ

 טנעמעלע רענעטירשעגרָאפ רעד ךיוא ןוא ,יירעפַאלקש ןגעק סױרַא טערט ריא

 ןגָאז ךייא טעװ ןוא לפייווצ ןוא טכרופ טימ ןקוק ךייא ףיוא טעוװ ,עסַאמ רעד ןופ

 :ױזַא
 -רעטנוא ,רימ ןענייז טבױרַאב ,טכערעג עקַאט טזיב וד ,רעדורב ,ָאי ---

 רָאג ןוא רעביור ןייק ןבָאה טינ רָאג לָאמַא רימ ןלעו רעבָא ,רימ ןענייז טקירד
 ףיוא ןטייברַאפ ןטייק יד ןענעק רימ | ךעלגעממוא זיא סָאד ,רעקירדרעטנוא ןייק
 -עג עשירַאברַאב עסיורג יד ,ךעלרעּפַאצ-טולב ףיוא סרעּפַאצ-טולב יד ,ךעלטייק

 ,גנוריגער םוש ַא ןָא ןריטסיזקע רעבָא ,ךעלצעזעג עשירַאברַאב עניילק ףיוא ןצעז

 ,רעטקירַאפ ַא ןרעדָאפ רָאנ ןעק סָאד -- ןצעזעג ענעבירשעג זיא סע ערעסָאװ ןָא

 .(רענעגושמ ַא)

 -יגער רעדעי ןופ גנופַאשּפָא יד ןרעדָאפ וצ ביוא ,ןעז טשרָאקָא רימָאל טציא
 טכייליפ רעדָא ,(עגושמ) טקירַאפ ןייז ןעמ ףרַאד ץעזעג ןשירַאברַאב ןדעי ןופ ,גנור
 טכַאמ ַא רָאנ ןבָאה ןצעזעג ענעבירשעג ןוא ןעגנוריגער טסייה סָאד ,טרעקרַאפ רָאג

 טימ טלעטש טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןופ טעטירָאיַאמ יד לייוו ,רַאפרעד טציא

 ...זיוה-לוד ַא רַאפ טַאדידנַאק ןטוג ַא רָאפ ךיז

 ַא רַאפ סָאװ ןיא ,ןעגנוריגער ןופ גנופַאשּפָא יד ןרעדָאפ סָאװ ,עקינעי יד
 -גיא ןַא רַאפ סָאװ ,ןצעזעג ענעבירשעג ןופ גנופַאשּפָא יד ,ןייז טינ ןלָאז ייז םרָאפ
 טרָאװ סָאד .ןט סיכ ר ַאנ ַא ןסייה ןשטנעמ עזיד --- ןבָאה טינ ןלָאז ייז טלַאה

 וצ ןבערטש ןטסיכרַאנַא יד ,טסייה סָאד ,טײקיזַאלטּפַאשרעה טעטיײדַאב םזיכרַאנא
 ע ל א ואוו ,ןטייווצ םעד רעביא ןשרעה טינ טעװ שטנעמ ןייא ואוו ,דנַאטשוצ ַאזַא
 ,טכער-ןשטנעמ ערעייז ןיא ךיילג ןייז ןלעו

 זַא ,ןרעדָאפ וצ יוװ ,רעכעלריטַאנ ןוא רעכַאפנייא ,ךיז טכוד ,ןייז ןעק סָאװ
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 ןוא רעכעלרע ןייז ןעק סָאװ ןוא ,רימ רעביא ןעװעדנַאמָאק טינ לָאז רעטייווצ רעד

 -כעלגעמ יד ןבָאה טינ לָאז ךיא ואוו ,דנַאטשוצ ַאזַא וצ ןבערטש וצ יוװ ,רעלעבָאנ
 -געסיוו ןעגניירב ךָאנ ןעד ןעמ ףרַאד ? ןטייווצ ןרעביא ןעװעדנַאמָאק וצ טייק
 ןילַא ןייז רעדָא ,ןטייווצ םעד ןשרעהַאב זַא ,ןזייוורעד וצ םוא ,ןטקַאפ עכעלטפַאש

 עכעלשטנעמ ןגעג ןכערברַאפ רעקידלַאװעג ַא זיא ,טפַאשרעה סנטייווצ ןרעטנוא
 ? קילג ןוא טייהיירפ

 -ַָאלטּפַאשרעה רעטולָאסבַא ןגעג ןטנעמוגרַא יד זדנוא ןעגנילק רעדליוװ ךָאנ
 .ןעגנוריגער ןופ גנולקיװטנַא ןוא גנואייטשטנע יד ךָאנ ןשרָאפ רימ ןעוו ,טייקיז

 .טּפיוהרעביא טאאטש םעד ןופ ןוא

 -ער ןופ רעטומ יד זיא סָאד -- ,שינרעטסניפ ןוא ,טייהנסיוומוא ,טייהדליוו

 ערעייז ןענייז דרָאמ ןסַאמ ןוא יײרעפַאלקש עכעלסעה ,טעטילַאטורב .ןעגנוריג
 עטשרע יד ףיוא ,טייהדניק ריא ןיא ךָאנ ןעוועג זיא טייהשטנעמ יד ןעוו ,רעדניק
 (םיטבש) ,"סביירט, עטנַאנעגָאז ןיא טבעלעג טָאה ןוא גנולקיװטנַא ריא ןופ ןפוטש
 יד (ןעמוקעגפיוא) ןעגנורּפשטנַא ןענייז סלָאמַאד ,רענַאידניא עדליוו יד טציא יו
 יד ןופ עקינעי יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןעגנוריגער ןוא רעריגער ןופ ןּפיט עטשרע

 -שגסיוא ךיז ןבָאה ןוא טפַארק עשיזיפ ערעקרַאטש ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,עדליוו
 תומחלמ עקיטולב ןיא ןוא (תויח) ןערעיהט עדליוו טימ טכַאלש רעד ןיא טנכייצ

 רענעגַאלשרעד ַא ןופ לעפ ַא רַאפ לָאמַא ,יורפ ַא רַאפ לָאמַא : עדליוו ערעדנַא טימ

 סָאװ ,םעד טימ ןטפַאשנגייא עשיטעטסעיַאמ ערעייז ןזייווַאב ןגעלפ ייז רעדָא ; היח
 -ורב יד ןופ טָא .געוו ןיא ןענַאטשעג ייז זיא סָאװ ,םענייא ןדעי ןץ'קיזמ ןגעלפ ייז

 -יגער ערעזדנוא ןוא רעריגער ערעזדנוא ןענַאטשטנַא ןענייז םינלזג-דלַאװ עלַאט

 ןטייק טדימשעג ןבָאה רעטרעדנוהרָאי ןכלעוו ןופ ,ןזייא סָאד זיא סָאד טָא .ןעגנור
 טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא טקיטשעג ןבָאה ןוא טייהשטנעמ רעדנדייל רעד רַאפ
 ,טסייג ןכעלשטנעמ ןעיירפ םעד

 ןעגנוריגער יד עכלעוו ןפוטש עלַא ןקוקוצכרוד טייצ ליפ ןעמונעג טלָאװ סע

 -יוויצ ןופ דנַאטשוצ ןקיטציא םעד וצ ןעמוקעג ןענייז ייז זיב ,ןעגנַאגעגכרוד ןענייז

 ןעמרָאפ רַאפ סָאװ ןוא ןעמרָאפ ליפיוו ,ןגָאז רָאנ לעװ ךיא .טפַאשרעה רעטריזיל

 ײז ןעמענ ַא רַאפ סָאװ ,ץנעטסיזקע רעייז .ןיא ןעמונעגנָא ןבָאה ןעגנוריגער יד

 טייטש ךַאז ןייא --- ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סעקסַאמ ַא רַאפ סָאװ ןוא ןבעגעג ךיז ןבָאה

 -ורב ןוא ײנַאריט ,טייהנסיוומוא : רעשרעה ןופ טפַאשנגייא עקיטכיוו יד ,טסעפ

 רעטנוא .,ןעגנוריגער ןופ טנעמַאדנופ רעד ,רעמיא יװ ,ןבילבעג ןענייז ,טעטילַאט

 -ליוו רעד זדנוא רַאפ טייטש ןַאמ-סטַאַאטש ןשינַאקילבוּפער םעד ןופ קַארפ םעד

 טריטסעטָארּפ סָאװ ,םענייא ןדעי ןגרעוורעד וצ טיײרַאב זיא סָאװ ,ןלזג-דלַאװ רעד

 סָאװ ,רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד .םזיטָאּפסעד רעדָא לדניווש-קיטילָאּפ ןייז ןגעג

 רעשרעה עקיטנייה ןוא היח ַא ןופ שיילפ םעד טימ ןענעגונַאב ךיז ןגעלפ עדליוו יד

 -סעווש ענעגייא ערעייז ןופ שיילפ סָאד ןרעצרַאפ ןוא טולב ךעלשטנעמ ךָאנ ןטשרוד

 טכייררע טינ ןעגנוריגער ןבָאה לָאמנייק ךָאנ זַא ,ןגָאז ןענעק רימ .רעדירב ןוא רעט

 יד טימ ןעמַאזוצ .טציא יו טכַאמ-ןענַאריט עקידלַאװג ַאזַא ,טפַארק עלַאטורב ַאזַא

 -רעטעברַא ןעמערָא םעד ןופ רעביור יד טימ ןעמַאזוצ ,רערעטסניפרַאפ-סנָאיגילער
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 יָארּפ םענופ טסורב םעד ףיוא ןזלעפ ענרעזייא יו ןעגנוריגער יד ןעייטש ,קלָאפ

 טימ שטנעמ רעכלעוו ,דנַאטשרַאפ ןטנוזעג ַא טימ שטנעמ רעכלעוו ,טַאירַאטעל

 ןדעי טימ ןרעדָאפ טינ טעװ ןליפעג עכעלשטנעמ ןופ ןוא טייקכעלרע ןופ קנופ ַא

 "ער ןוא רעריגער טרָאס ןדעי ןופ גנוטכינרַאפ עטולָאסבַא יד טולב ןייז ןופ ןּפָארט

 !טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא גנוריג

 ,טציא ךָאנ ןעייטש ןוא ןענַאטשעג ןענייז ןעגנוריגער ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב רעד

 "יטכערטרעדינ עדנעיירש-למיה ערעייז ןופ טולב ןקידלושמוא טימ ןסָאגַאב זיא

 ןטרָאד ןבָאה עיצוטיטסָארּפ עטסכעלדנעש יד ןוא עיצּפורָאק עקירָאי-טנזיױט .ןטייק

 "שטנעמ סָאװטע רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטינ זיא ןדָאב ַאזַא ףיוא ,ןטסענ ערעייז טיובעג

 טסעּפ ַאזַא .טלייהעג ןרעוו טינ ןעק סע ,טרימרָאפער ןרעוו טינ ןעק סע .סעכעל

 ןייק טָאה גנוריגער טרָאװ סָאד ,גנורעטשעצ עטולָאסבַא ,גנוטכינרַאפ טרעדָאפ

 .ןשטנעמ עיירפ ןופ ךוב רעטרעוו םעד ןיא ץַאלּפ

 -סגנוריגער רעד ,טפַאשרעה רעד ןבעג טינ טעװ ריא ןעמָאנ ַא רַאפ סָאװ

 םעד רַאפ ןדימש וצ ןטייק עיינ ,עבַאגפיוא ריא ןייז טעוו גנוקירדרעטנוא --- ,טכַאמ

 ,ןצעזעג ןפורנָא ןטייק יד טעװ יז ,טעברַא ריא ןייז טעוו טסייג ןכעלשטנעמ ןעיירפ

 טייקכעלקריוו ןיא רעבָא ,ןצעזעג עקיטפנינרַאפ ,עלַארעביל ךיוא טכייליפ ןוא

 ןריזילָאּפָאנָאמ וצ ןוא ןריטַאָאלּפסקע וצ ןטסעב םַא יו ,לטימ ַא ןייז רָאנ סָאד טעוו

 .ןשטנעמ םענערַאפרעדמוא םעד ,ןזָאלצוש םעד ,ןכַאװש םעד

 "טכער רעדעי זַא ,רָאלק זיא ,טגָאזעג טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,םעלַא םעד ןופ

 טרָאס רעדעי ןגעק ןפמעק וצ טעטכילפרַאפ שילַארָאמ זיא שטנעמ רעדנעקנעד

 טינ ןענייז עכלעוו ,ןצעזעג ענעבירשעג ןימ ןדעי ןופ טכַאמ רעד ןגעג ,גנוריגער

 ענערַאפרעמוא ןוא עמערָא יד ןגעק טעטכירעג ,רעװעג-ןענַאריט ַא יו רעמ

 ,ןשטנעמ

 ןייק טינ ךָאנ זיא טייהיירפ עשיטילָאּפ (רעבָא רעסיורג ַא זיא סָאד ןוא) רעבָא

 עלופ יד ןסינעג ןענעק וצ םוא ,יירפ שימָאנָאקע ךיוא ןייז ןזומ רימ .טייהיירפ

 ךיוא --- רָאנ ,ןטסיכרַאנַא רָאנ טינ רימ ןענייז םורַאד ןוא ,טייהיירפ עכעלשטנעמ

 .ןטסינומָאק

 טּפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעקיטנייה רעד ןופ עטכישעג יד ןסייוו רימ

 טנזיוט ַא יו רעמ טינ זיא םוטנגײא-טַאוירּפ זַא ,טגייצרעביא ןענייז רימ ןוא

 -עגָאז רעקיטנייה רעד זַא ;ןכַאװש םעד ייב ןקרַאטש םעד ןופ יירעביור עקירעי

 טלעטשעגנעמַאזוצ ,עדנַאב-רעביור עלַאטורב עשיטנַאגיג ַא זיא טאאטש רעטנַאנ

 רעד טימ .רעלדניווש עשיטילָאּפ ןוא רעצנעליופ ,ןטיזַארַאּפ ,םיבנג עכַאפנייא ןופ

 ןופ ,טניה טולב עטלָאצַאב ןופ טצישעג ןוא רערעטסניפרַאפ-סנָאיגילער ןופ ףליה

 -רעטעברַא יד סָאװ ,ץלַא טייטש טלעוו יד סָאװ ףיוא ייז ןביור ,ןענָאנַאק ןוא ןסקיב

 טּפַאכרַאפ טָאה עדנַאב-רעביור יד .טולב ןוא סייווש ריא טימ טריצודָארּפ עסַאלק

 ,ןענישַאמ :עיצקודָארּפ רעקידנעטשטסבלעז ןופ ןעלטימ עלַא סעּפַאל עריא ןיא

 וצ טגנַאלַאב דרע רעד ןיא ןוא דרע רעד ףיוא זיא סָאװ ,ץלַא --- ,דנַאל ,גייצקרעוו

 ריא ןבָאה דרָאמ ןוא ביור ןופ ןרָאי עגנַאל .םוטנגייא סעקילייה ריא זיא סָאד ; ריא

 רעד ןופ רעמיטכייר יד ףיוא סָאלש ַא ןעגנייהוצפיוא טכער עכעלצעזעג סָאד ןבעגעג
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 ,טיורב ןבָאה וצ םוא ,טציא ןוא -- טעברַא רעדמערפ ןופ ןטכורפ יד ףיוא ,רוטַאנ

 -סטעברַא רעייא ןפיוקרַאפ ריא טזומ ,ץנעטסיזקע רעייא רַאפ ןעלטימ ןבָאה וצ םוא

 "יאייפ וצרעד טָאה ריא ןעוו ,טידנַאב ַא ןרעוו ןיילַא רעדָא ןטידנַאב יד וצ טפַארק

 סופ םענרעזייא םעד רעטנוא טציא טגיל רעטעברַא רעד .טייהנגעלעג ןוא ןטייק

 טינ לָאמנייק זיא רע ; םייה עקידנעטשטסבלעז ןייק טינ טָאה רע .םזילַאטיּפַאק ןופ

 ןוא ,ףַאלקש ַא זיא רע ; טיורב לקיטש ןייז ןבָאה ןגרָאמ טעוװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ

 -נַאגרַאפ רעד ןופ ןפַאלקש עלַא ןופ ףַאלקש רעטסכעלקילגמוא רעד טכייליפ

 ,טייהנעג

 עקיטולב עמַאזיורג עלַא ךייא ןלייצרעד וצ קיטיונ זיא סע זַא ,טינ קנעד ךיא

 עמערָא יד ןשיווצ טכַאזרוארַאפ יײרעּפַאלקש עשירַאברַאב ַאזַא סָאװ ,ןעמַארד-סנבעל

 רעדליב עדנסיײרצרַאה עקירעיורט יד טנַאקַאב טינ ןענייז ךייא ןופ ןעמעוו .ןסַאלק

 יו ,קידנעעז ,קיאי- ןביילב ןעק ץרַאה סעמעוװ ?ןבעל ס'רעירַאטעלָארּפ םענופ

 ןבעל רעייז ןופ גנואילב רעד ןיא רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עגנוי עקידלושמוא

 טרעדיוש רע ? ײרעפַאלקש-ןיול ןופ סרעקרעק ערעטסניפ יד ןיא ןעמוקמוא ןזומ

 יד וצ ןרעוו ןבירטעג טיונ ךרוד ןעק רעדורב ןייז ךיוא זַא ,קנַאדעג םעד ייב טינ

 לדנַאה ןטסכעלדנעש םעד וצ -- רעטסעווש ןייז ךיוא זַא ,ןכערברַאפ עטסמַאזיורג

 יד ייב טינ טעטולב ץרַאה סעמעוו !רעגנוה ריא ןליטש ןענעק וצ םוא ,ךיז טימ

 -עבעל ןענימ עשיטסילַאטיּפַאק ןיא ןענייז טרָאד רעדָא ָאד זַא ,ןטכירכַאנ-סגנוטייצ

 קידנזָאלרעביא ,רעטעברַא עכעלרע רעטרעדנוה ןרָאװעג ןבָארגַאב טייהרעקיד

 ןייז ןלעװ רעדָא ,ןעלטעב ןייג ןפרַאד טכייליפ ןלעװ עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 -טנַארַאפ זיא רע !דרָאמטסבלעז רעדָא עיצוטיטסָארּפ וצ ןבירטעג טיונ ךרוד

 "יט רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ (תונברק) רעפּפָא עקילייצמוא יד רַאפ ךעלטרָאװ

 ייימ עטעדרַאמרע יד ןופ סרעּפרעק יד רַאפ ,סנבעל ענעטָארטעצ יד רַאפ ? ײנַאר

 -שטנעמ רַאפ ,טולב קידלושמוא רַאפ עכאר ךָאנ !עכאר ךָאנ טפור סעלַא ? סרענ

 רעשרעה ענעקנוזעג ,עקירדינ יד ןופ ךעלגעט-גָאט ןסָאגרַאפ טרעוו סָאװ ,טולב ךעל

 -סגנוקנעד רעד ןעמעוו ייב ,שטנעמ רעכלעוו !טּפשַאלעזעג רעקיטנייה רעד ןופ

 טינ טעװ ,ןברָאטשעגּפָא טינ ןליפעג עכעלשטנעמ יד ,ןברָאדרַאפ טינ זיא טַארַאּפַא

 גנילגייפ ַא ץוחַא ,רעו ! טפַאשלעזעג עשירַאברַאב ַאזַא טיוט םוצ ןלייטרוארַאפ

 סָאװ ,יד ןופ ןעייר יד ןיא ךיז ןלעטש וצ ןגָאזטנַא ךיז טעװ ,גנילכעווש ַא רעדָא

 ? טפַאשרעה רעשירַאברַאב ןופ ןענָארט עטקיטולברַאפ יד ןרעטשעצ ןליוו

 רָאנ ןעק סָאד ןוא !ןרעוװ טצריטשעג זומ טפַאשלעזעג עשיטסילַאטיּפַאק יד

 ןעק ןעמ זַא ,ןעקנייד וצ ןיזמוא ןַא זיא סע .עיצולָאװער רעלַאיצָאס ַא ךרוד ןעשעג

 ךעלקריוו טלָאװ סע ןעוו .געוו ןכעלדירפ ַא ףיוא ןעמוקכרוד רעבױר-דלַאװ טימ

 ןָא םעטסיס-ןפַאלקש ןקיטנייה םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ ַא ןזעוועג

 ןדיימרַאפ וצ עטשרע יד ןעוועג טכייליפ ןטסיכרַאנַא יד ןטלָאװ ,גנוסיגרַאפ-טולב

 שקיטנייה יד זַא ,ןביולג ןענעק רעדניק רָאנ רעבָא ; דָאב-טולב עכעלקערש סָאד

 -עגנָא עריא ןוא ןעיגעליווירּפ עריא ןבעגּפָא טעוו טפַאשלעזעג עשיטסילַאטיּפַאק

 םעד ןופ טכַאלש עקידלַאוװעג ַא ,ףמַאק ןקיטולב ןרעטיב ַא ןָא רעמיטכייר עטביור

 -רעטנוא ןוא רעטייבסיוא ענייז ןגעג טלעוו רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןטקינייארַאפ
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 זיא גָאט רעד ןוא ,גנואיירפַאב-סקלָאפ רעד וצ געוו רעקיצנייא רעד זיא רעקירד

 ןכערבעצ ןוא ןענָארט עשיטָאּפסעד עלַא ןרעטישרע טעוװ טכַאלש יד ןעוו ,טייוו טינ

 ! ןטייק-ןפַאלקש עלַא
 -יטסינומָאק רעיינ ַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ זומ טפַאשלעזעג עשיטסילַאטיּפַאק יד

 -טפַאשניימעג ןרעוו טלעװ רעד ןופ רעמיטכייר ןוא רעטיג עלַא .טפַאשלעזעג רעש

 שיגָאל יו רעמ טינ סע זיא םורַאד ןוא עסַאלק-רעטעברַא רעד ןופ טריצודָארּפ ךעל

 ןופ טכיורבעג ךעלטּפַאשניימעג ןרעוו ךיוא ןלָאז רעמיטכייר עלַא יד זַא ,טכער ןוא

 .רעמיטכייר יד ןופ גנופַאש רעד ןיא לײטנָא ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,יד עלַא

 זַא ,ןטּפױהַאב עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס יד טימ ןענַאטשרַאפנייא טינ ןענייז רימ

 גוצרָאפ ַא ןבָאה רערעקרַאטש רעד טעװ טפַאשלעזעג רעקיטפנוקוצ רעד ןיא ךיוא

 ,ליפ ױזַא ןרעוו טלָאצַאב טעװ --- ייז ןגָאז -- רענייא רעדעי, ,ןכַאװש םעד ןגעג

 רעמ טנופ רָאּפ ַא טָאה סָאװ רעד ןוא ,ןריצודָארּפ וצ דנַאטשמיא זיא רע ליפיוו

 ."ךיא יוװ רעמ ןענידרַאפ ןענעק ךיוא לָאז ,רימ ןופ רעקרַאטש שיזיפ זיא ןוא שיילפ

 -סילַאטיּפַאק ַא ןופ טפַאשנגייא יד זיא ערעכַאװש ןוא ערעקרַאטש ןופ ףירגַאב רעד

 רעדעי טעװ טּפַאשלעזעג רעשיטסינומָאק רעיירפ ַא ןיא .טפַאשלעזעג רעשיט

 ,ןשינפרעדַאב ענייז ךָאנ ןכיורבעג ןוא ןטפערק ענייז ךָאנ ןטעברַא

 ןופ עינָאמרַאה עטסקילײה יד ןשרעה ןעק עילימַאפ רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 עלַא עריא רַאפ רעמיטכייר גונעג טָאה רוטַאנ יד .ןבעל ןכעלרעדירב ןכעלקילג ַא

 -ּפױהַאב יד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ ןיישנענוז ןוא ןרָאק גונעג ,רעדניק

 ןשיטסינומָאק ןעיירפ ַא רַאפ קיאייפ טינ זיא טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד זַא ,גנוט

 ,שלַאפ ןוא זָאלטנורג זיא ,ןבעלנעמַאזוצ

 טיורב ןקורט ,ץַאלַאּפ ַא ףיוא עמרוט ַא ןטייברַאפ וצ קיאייפ זיא רענייא רעדעי

 -ןעילימַאפ יירפ ַא ףיוא רעלדנעה-ןפַאלקש ַא ןופ שטייב םעד ,ןכוק ןסיז ַא ףיוא

 ,טייקכעלגעמ יד וצרעד טָאה רע ןעוו ,ךעלריטַאנ .ןעבעל

 ןייז רַאפ ףמַאק ןכעלדנעמוא םעד ךרוד טריזילַאטורב טציא זיא שטנעמ רעד

 ךעלגעטיגַאט סיוא טייטש רע סָאװ ,ןעגנורעדינרע שרעטיב יד ךרוד ,ץנעטסיזקע

 טלגניר ,ײרעּפַאלקש ןופ ךָאי םעד ּפָארַא םיא ןופ טפרַאװ .רעטייבסיוא ענייז ןופ

 -כעלגעמ יד םיא טיג ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןעיירפ ַא ןופ ןדנעטשמוא טימ םורַא םיא

 ןטעברַא טינ שטנעמ ַא ףרַאד רעמ ןוא) ,גָאט ַא ןדנוטש ריפ ,יירד ןטעברַא וצ טייק

 ןופ שטייב ןרעטנוא טינ ןטעברַא ,(טפַאשלעזעג רעיירפ ַא ןיא ץנעטסיזקע ןייז רַאפ

 יד ןקידירּפַאב ןעק סָאװ סעלַא ןבָאה ןוא רעדירב עיירפ ןשיווצ רָאנ ,ןַאמרָאפ א

 קיאייפ ןייז רעטקירַאפ ַא רָאנ טעװ ןַאד ןוא ,ןשטנעמ ןעיירפ ַא ןופ ןשינפרעדַאב

 ,ןשטנעמ-טימ ענייז ןגעג ןכערברַאפ ַא רעדָא טכערמוא ןַא סָאװטע ןייגַאב וצ

 עטכעלש יד ךרוד טכַאזרוארַאפ ןרעוו ןכערברַאפ עקיטנייה ןופ טנעצָארּפ 9

 ןוא רעמ טרעוו טפַאשלעזעג עקיטציא יד עכלעוו ןיא ,ןשינטלעהרַאפ עשימָאנָאקע

 -טסבלעז ןוא עיצוטיטסָארּפ וצ ,דרָאמ ןוא ביור וצ ןבירטעג ןוא ןברָאדרַאפ רעמ

 יד ןבָאה טעו רעדעי ואוו ,טפַאשלעזעג רעשיטסינומָאק רעיירפ ַא ןיא .דרָאמ

 ןייז ןוא טעברַא עטכייל ךרוד ןבעל ןכעלקילג ןעיירפ ַא ןברעוורע וצ טייקכעלגעמ

 רעד ןופ ןטייהקנַארק יד עלַא ןלעוװו ,טפַאשלעזעג רעיירפ ַא ןופ רעגריב רעיירפ ַא
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 ,ןשינגנעפעג יד ןוא ,טלייהעג םָאקלופ ןייז גנונדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעקיטנייה
 -עג רעשירַאברַאב רעד טימ ןעמַאזוצ ןדניװשרַאפ ןלעװ סנעגלאג ןוא רעזייהלוד

 ,טציא ןבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעז

 ַא ןגייצרעביא וצ גונעג זיא טגָאזעג ָאד בָאה ךיא סָאװ סָאד זַא ,קנעד ךיא
 ,עיזַאטנַאפ ןייק טינ זיא םזינומָאק-םזיכרַאנַא רעד זַא ,ןלייטרוארָאפ ןָא ןשטנעמ
 -ַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא יד .םעטסיס-סטפַאשלעזעג סעכעלטפַאשנעסיװ ַא רָאנ

 גנוברַאטשּפָא יד טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ עיצקודָארּפ רעשיטסיל

 ןכעלקריוורַאפ ןפלעה זדנוא ןלעװ ןביױלגרעבָא-סנָאיגילער ןוא-סטפַאשרעה ןופ
 -לעזעג ַאזַא רָאנ ,טפַאשלעזעג רעקיטפנוקוצ רעד ןיא םזינומָאק-םזיכרַאנַא םעד
 ןעק ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג .טייהיירפ ףיוא טיובעג טרעוו סָאװ ,טפַאש

 ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ריא ןופ עפוטש עטסכעה יד ןכייררע
 עשימָאנָאקע ; טינ טייהיירפ ןייק זיא עשימָאנָאקע ןָא טייהיירפ עשיטילָאּפ

 -רַאפ םזינומָאק-םזיכרַאנַא .טייהיירפ ןייק טינ רעדיוו זיא ,טייהכיילג ןָא טייהיירפ

 םורַָאד .טייהכיילג ךיוא ןוא טייהיירפ עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ךיז ןיא טקיניא
 ,לַאעדיא ַא !ןשטנעמ עדנעביל-סטייהיירפ ןופ לַאעדיא רעטסנעבאהרע רעד רע זיא

 ןכַאמ ךיז טימ טעוו סָאװ ,לַאעדיא ַא ,סעלַא ןרעפּפָא וצ טרעוו זיא סע ןכלעוו רַאפ
 , . . םיא רַאפ ןפמעק ןוא ןטעברַא ןלעוװ עכלעוו יד ךעלברעטשמוא

 ?יצ םוצ געוו רעד

 -יל ץענעג-עטלַא רעייז רענגעג ערעזדנוא זדנוא ןעגניז טייצ וצ טייצ ןופ

 ןיא ! שטייטס 77 ןטסיכרַאנַא יד ןעוט סָאװ ?ןטסיכרָאנַא יד ןליוו סָאװ; : עלעד

 גנוגעװַאב ןדנוטש-טכַא יד ; טינ ךיוא סקיירטס ןיא ,טינ ייז ןביולג לטעצ-םיטש

 ? ןעמוק סָאװטע וצ ייז ןענעק עשז:-ױזַא יו טנייה ,טשינרָאג ַא ייז ייב זיא

 ץרוק ךעלגעמ יװ ,ןרעלקרע וצ לקיטרַא ןזיד ןיא (ןוואורּפ) ןעיירט ןלעוו רימ
 ;ןטסיכרַאנַא עשיטסינומָאק יד ןופ קיטקַאט יד טײטשַאב סע סָאװ ןיא ףרַאש ןוא
 עקיטנייה יד ןטכינרַאפ וצ ןבערטש ייז עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ יד ןענייז סָאװ
 -רַאפ וצ ןריפ ייז טעװ רעכלעוו ,געוו רעד זיא סָאװ ןוא : םעטסיס-יײרעפַאלקש
 ,טייקכעלרעדירב ןוא ,טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ ןלַאעדיא ערעייז ןכעלקריוו

 ןוא עכעלדנימ ןטסיכרַאנַא יד ןענעקרענַא ןטסילַאיצָאס יד טימ ןעמַאזוצ
 גנורעלקפיוא רעד רַאפ ןרָאטקַאפ עקיטכיוו ייווצ סלַא עדנַאגָאּפָארּפ עכעלטפירש
 ןרעטיירברַאפ וצ ןטפערק ערעייז עלַא ןָא יז ןדנעוו רעבירעד ןוא .קלָאפ םענופ
 ואוו ןענייארַאפ-סגנודליב ןריזינַאגרָא ןוא עסַאמ יד ןשיווצ עסערּפ"רעטעברַא יד
 ןענרעל וצ ,גנודליב סָאװטע ןסינעג וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה לָאז רעטעברַא רעד
 ןגעג ףמַאק ןיא ןטערטסױרַא ןכיגניא ןומ טעװ רע עכלעוו רַאפ ,ןּפיצנירּפ יד
 .רעקירדרעטנוא ענייז

 ןייז ןופ ערעל עקילייה יד טייהנגעלעג רעדעי ייב קלָאפ םעד ןרעלקרע רימ
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 ,םיא ןזייוו רימ ; סומזיכרַאנַא ןשיטסינומָאק םענופ ןעגַאלטנורג יד ,גנואיירפַאב

 וצ טָאטשנא ןעוו ,םענייא ןדעי רַאפ ןייז טעװ סע ,םענעגנָא יו ,ךעלקילג יו

 ןטלָאװ ,לַאטיּפַאק ןוא גנוריגער ןופ טכַאמ רעשיטָאּפסעד רעד רעטנוא ןטכַאמש

 ,טסבלעז ךיז רַאפ טעברַא רעדעי ואוו ,טפַאשלעזעג רעיירפ ַא ןיא טבעלעג רימ

 ןגייצ רימ ; ןטיזַארַאּפ רעטנזיוט רַאפ טולב ןוא סייווש ןייז טימ טינ טעװערָאה ןוא

 ,רעקירדרעטנוא ענייז ןופ ןעיירפַאב ךיז ןעק רע עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ יד ךיוא םיא

 געװ רעד .דנַאטשפיוא ןוא גנוקינייארַאפ ,גנורעלקפיוא :ןענייז ןעלטימ עזיד

 .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד וצ ,שינערעקרעביא רעסיורג רעד וצ

 סָאד ,סקיירטס ןגעג ןענייז רימ סָאד ,זדנוא ןקידלושַאב רענגעג ערעזדנוא

 יד רעדָא ,קלָאפ סָאד ןעוו ? סקיירטס ןגעג ןייז סָאד טסייה סָאװ .ךעלרעכעל זיא

 -סױרַא ןעגנואווצעג ןשינטלעהרַאפ עשימָאנָאקע עטכעלש ךרוד ןענייז ,רעטעברַא

 -- ,(סרעפַאלקשרַאפ ,סרעפיוקרַאפ) רעטייבסיוא ערעייז ןגעג ףמַאק ןיא ןטערטוצ

 ַא טָאה ? סקיירטס רַאפ ןייז רעדָא ,סקיירטס ןגעג ןייז ןיז ַא רַאפ ןַאד טָאה סָאװ

 וצ יו ,רעביא רעמ טינ ,ךעלריטַאנ זדנוא טביילב ןַאד ,ןכָארבעגסיױא קיירטס

 .ןעגעק רימ רָאנ ליפיוו ייז ןפלעה ןוא סרעקיירטס יד ןופ ןעייר יד ןיא ךיז ןלעטש

 ןקידיירּפ , יז סָאד ,זיא רענגעג ערעזדנוא ןוא זדנוא ןשיווצ דיישרעטנוא רעד

 יד ןרעסעברַאפ ןלעװ עכלעוו ,ןפמַאק עדנצנעלג סלַא ייז ןרעלקרע ןוא "סקיירטס

 רעשימָאנָאקע ןַא ףיוא יו ,סקיירטס ףיוא ןקוק רימ ןוא ,קלָאפ-רעטעברַא ןופ עגַאל

 רָאלק טעװ רעטעברַא רעד ןעוו ,ןרעװ טלייהעג ןַאד רָאנ טעוו עכלעוו ,טײהקנַארק

 -סיוא ענייז ןופ ןישַאמ-לדניווש יד ןייטשרַאפ רָאלק טעוװ --- ,עגַאל ןייז ןייטשרַאפ

 -סיסָאב ןופ עמרָאפ עדעי ןטכינרַאפ רע טעװ ,לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא ,ןוא רעטייב

 ,יײרעּפַאלקש-ןיול ןוא סומ

 ךָאנ ןיוש טָאה ריא ןעוו !רעטעברַא ,רעדירב : רעקיירטס יד וצ ןגָאז רימ

 --- ,סינעּפ רָאּפ ַא ךָאנ ןבעג ךייא טעװ רע ןוא ,סָאב רעייא טגיזַאב ךיוא ןדייל עליפ

 ןרעסעברַאפ טינ טעוו סָאד רעבָא ,רעגנוה רעייא ןליטש עלייוו ַא ףיוא רָאנ סָאד טעוו

 ךיוא ןוא ,רעדניק ערעייא ןפַאלקש סיוא רַאפ ןכַאמ טינ טעװ סע ,עגַאל רעייא

 .ןעניפַאלקש עטלגָאװרַאפ טיונ ןוא עמערָא עבלעז יד ןביילב ןלעװ ןעיורפ ערעייא

 ריא יוװ גנַאל ױזַא ,ךיז רעביא רעשרעה ַא ,סָאב ַא טנעקרענא ריא יוװ גנַאל ױזַא

 -טעב ַא רַאפ ןעלטימ עכעלגעלק ןעמוקַאב וצ םוא ,רעמיטכייר ןטייווצ ןרַאפ טפַאש

 טימ ןעמַאזוצ טינ ךיז טסילשַאב ריא גנַאל ױזַא ,טרָאװ ןייא טימ --- ,ןבעל-רעל

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ֹוצ ףוס ַא ןכַאמ וצ רעירַאטעלָארּפ שרעדנַא רעטנזיוט

 ןיא ןברַאטש ןוא ןעלטעב ,ןטכַאמש ,ןרעגנוה ריא טעוװ ,גנַאל ױזַא --- ,טפַאשרעה

 !ןרָאי עגנוי ערעייא ןופ גנילירפ םעד

 -ָאקע ןכעלדיײמרַאפמוא םעד ןיא זָאלטכַאמ רעטעברַא םעד טינ ןזָאלרַאפ רימ
 םיא ןפור ןוא דנַאטשרעדיװ ןופ ןטנעמָאמ עזיד סיוא ןצונ רימ ,סיזירק ןשימָאנ

 ענייז עלַא ןקידנע טעוו רעכלעוו ,ףמַאק ַא וצ ,ףמַאק ןרעלעבָאנ/ ןרעסערג ַא וצ
 .תורצ

 ןיא ןָא ןעמענ ,ןטסינומָאק-ןטסיכרַאנַא ,רימ עכלעוו ,גנולעטש יד זיא סָאד
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 -ָאנָאקע ךרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא קיירטס רעד ןעוו ,קיײרטס-רעטעברַא ןַא
 .ןטייקידנעווטיונ עשימ

 -רַאפ טסיזמוא רעטרעוו ליפ ןיוש ןענייז סע .,ףמַאק-לַאװ םעד ןגעוו טצעי
 -עג טינ ןעמ טָאה ןרעגַאל עדייב ןופ .עינַאמ-םיטש רעזיד ןגעוו ןעגנַאגעג ןריול

 -נורטַאב רַאפ רעכיג ןסַאּפ עכלעוו ,ןעיירעלדיז ןוא ןעיירעפמיש ןייק טעװעלַאשז

 ןריטַאבעד עכלעוו ,ןשטנעמ עקיטפנונרַאפ ,עקידנעטשנָא רַאפ יװ ,סענַאװיא ענעק
 סולש ַא וצ ,לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא ןעמוק ןליוו ןֹוא ,ךַאז רעלעיּפיצנירּפ ַא רעביא

 ,ןטַאבעד ערעייז ןופ

 יז זַא ,טגייצרעביא ןענייז רימ לייוו ,ןלַאװ יד ןיא לײטנָא ןייק ןעמענ רימ

 ןדָאב ןפיוא ךיז ריא טלעטש לָאמ ןייא ,סעקנַאב ןטיוט ַא יװ ,ןפלעה זדנוא ןלעוו

 ןוא --- ,בייהנָא םעד ייב ןייז טינ ןלָאז רענעלּפ ערעייא לדייא יו --- ,קיטילָאּפ ןופ

 ןדעי ּפָא ןרַאנ עכלעוו ,רעקיטילָאּפ עניימעג סלַא ןקידנע ןזומ רעבָא טעו ריא

 ץנערוקנָאק יד ,(ןעמיטש-סטואוו) רערעמ "סטואוו; רָאּפ ַא ןעניוועג וצ םוא םענייא
 -ירט;/ ַא רַאפ ײטרַאּפ רעייא ןכַאמ וצ שטנואוו רעייא ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ
 ,טירקָאּפיה ןטסכערפ םעד ןטעברַאסיוא ךייא ןופ טעוו --- ,?ףמוא

 רימ ןריטיגַא טייצ רעבלעז רעד ןיא , :רעבָא זדנוא ןגָאז רענגעג ערעזדנוא

 ןרעוו סָאװ ,(סעדער) סעשטיּפס יד !-- גָאט רעקיטכענ ַא -- !"?םזילַאיצָאס רַאפ

 ןטלַאהטנַא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןלַאװ ןופ טייצ רעד ןיא טכַאמעג

 יד רעדָא רענַאקילבוּפער יד ןופ סעדער יד יוװ ,סעשיטסילַאיצָאס ליפ ױזַא ךיז ןיא

 ןלעוו ןטַאדידנַאק יד רעדנואוו ַא רַאפ סָאװ ,םלוע םעד טלייצרעד ןעמ ,ןטַארקָאמעד

 טלייצרעד ןעמ : רעגרע ךָאנ ןוא ; סערגנָאק ןיא ןצעזניירַא ייז טעוו עמ ןעוו ,ןכַאמ

 טעקיט ןפיוא ףיױרַא וליפא טלעטש ןעמ ןעוו --- ,סרָאיעמ עשיטסילַאיצָאס ןגעוו ייז

 -יגַא עשיטסילַאיצַאס ַאזַא ךייא טלעפעג יו !רעקנעה ןשיטסילַאיצָאס ַא (לטעצ)

 ןטלָאװ ,טייצ ןוא טלעג ,עיגרענע יד ןעוו ,ןעוועג רעסעב טינ ןעד טלָאװ ? עיצַאט

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-סנָאיצַאטיגַא עסיורג ןוא ןטפירשגולפ ףיוא ןרָאװעג טדנעוװרַאפ

 ןרעלקוצפיוא טָאטשנא רָאנ ;ןלַאװ יד טימ ןָאט וצ ןבָאה טינ רָאג ןלָאז עכלעוו

 -שטסניפ ךָאנ םיא ןעמ טכַאמ ,ליצ םוצ געוו ןכיילג ןייז םיא ןזייװַאב ןוא קלָאפ סָאד

 ! רעשירַאנ ןוא רער

 זיא סע ,(ןעמיטש ,ןביילק) ןטואוו ןשטנעמ ױזַא יוװ ,קיטכיוו טינ זיא סע;

 .ןלַאװ רעביא עדער ןייז ןיא טסַאקעטנעּפ טגָאז ,?ןעקנעד ןשטנעמ ױזַא יו ,קיטכיוו

 עכעלטפירש ןענייז ןַאד ,קיטכיר ןעקנעד ןלָאז ןשטנעמ סָאד ןליוו רימ ביוא ןוא

 ןטסיכרַאנַא יד .וצרעד ןעלטימ עטסלַאנָאיצַאר יד עדנַאגָאּפָארּפ עכעלדנימ ןוא

 -ַאגרָא ןוא עסערּפ-רעטעברַא רעד רַאפ ןטעברַא עכלעוו ,עטשרע יד רעמיא ןענייז

 טימ ןוא עגַאל ןייז ןעמענַאב לָאז רעטעברַא רעד ואוו ,ןענייארַאפ-סגנודליב ןריזינ

 ! ןרעסעברַאפ יז ךיוא טייצ רעד

 -לַאװ יד ןצנַאגניא ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ וצ : עגַארפ יד ךיז טלעטש טציא
 רָאנ יז טריטיגַא ןריטיגַא ? ךעלקעלג ןוא "קַאּפלָאק ןקצַארוד , ריא טימ עידעמָאק
 רעד ןיא ,ןיהַא ןכירקרעד טעוװ ריא ןוא ,טכירק ,טסייה סָאד ,"סומזירעכירק; רַאפ
 ...ןענייווש עטנענימָארּפ ערעזדנוא עלַא ןציז סע ואוו ,עטָאלב רעדנצנעלג
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 | ...?ןַאד ןוא

 טיירב ַא וצרעד רימ ןבָאה סומזילַאיצָאס ןרידנַאגָאּפָארּפ רעבָא רימ ןליוו

 -סגנודליב ,סנָאינוי ָאד ןענייז קינייו .ןטייהנגעלעג עטוג רעטנזיוט ןוא דלעפ

 םוראוו !עיינ טיוב ,קינייוו ךייא רַאפ יד ןענייז ? ןבולק-רעטעברַא ,ןענייארַאפ

 סע ואוו ,סטנעמסיעב עסַאנ יד ןיא ,רעזייה-סטנעמענעט יד ןיא ןריטיגַא טינ עקַאט

 ,ןייז וצ סָאד ףראד ױזַא זַא ,ןעקנייד סָאװ ,ןפַאלקש ערעטסניפ רעטנזיוט ןטכַאמש

 טייג ...?רעט-3 רעד רעדנַאסקעלַא רעטניורקעג רעד טלָאװעג טָאה ױזַא זַא

 ןוא ,רעירָאטעלארּפ ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא ,עזָאלטיױרב ,עטנעלע יד וצ ןיהַא

 ןופ לַארטש ַא ,טכיל ןופ לַארטש ַא ןיירַא טגָארט !ןענובירט ערעייא טרָאד טיוב

 -רַאפ ןוא רעגנוה ,יײרעּפַאלקש רעקיבייא ןופ רעבירג עטלַאק יד ןיא גנונעפָאה

 עקיטכיל יד ןיא ייז טריפ ןוא שינרעטסניפ רעייז ןופ סױרַא ייז טפור ! גנולפייווצ

 !טַאירַאטעלָארּפ ןטסואווַאב ןופ ןעייר

 ןלעװ !טינ רָאג ַא טעברַא-עדנַאגָאּפָארּפ עשיטנַאגיג יד ךעלקריוו ןעד זיא

 רָאנ ןעד זיא ? רעדנואוו עלַא ןָאטּפױא "ךעלעטסעק, ןוא "ךעלעטעצ, רָאנ ןעד

 רעטסוּפ ַא ףיוא עיגרענע רעייז ןדנעוורַאפ טינ ןליוו ןטסיכרַאנַא יד סָאװ ,רַאפרעד

 יד זַא ןגָאז ןיוש ןעמ ןעק ,קלָאפ סָאד רעמ ךָאנ טמודרַאפ עכלעוו ,עידעמָאק

 -נערברַאפ סָאװ ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ,"רימ/ רָאנ ןוא ,טינ רָאג ןעוט ןטסיכרַאנַא

 -שטַאזַאק עשיטילָאּפ עכעלרעכעל ףיוא ,ײרעּפַאכ-ןעמיטש ףיוא ,גנַאל ןטַאנָאמ ןעג

 ...! סעלַא ףיוא ןעוט רימ ,סעק

 רענרעק עריא ןפרָאװעג ףיט וצ טָאה טייקיטעט עשיטסיכרַאנַא יד ! ןיינ ---

 עשלַאפ טימ ןטכינרַאפ ייז ןענעק וצ םוא טַאירַאטעלָארּפ ןופ רעצרעה יד ןיא

 ןענייז ייז סָאד ,ןזיװַאב לָאמ ןייא טינ ןיוש ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד ! ןעגנוקידלושַאב

 ךיוא ןוא ןטעברַא ,ןעבעל ןענעק ייז סָאד ,עגנילגייפ ענייק ,עגנילכַאװש ןייק טינ

 ! קלָאפ ןרַאפ ןברַאטש

 -ריטַאנ זיא סָאד !?עסַאמ רעד ןופ טייוו טייטש ריא, : גנוקידלושַאב ַא ךָאנ

 ןשיווצ דיישרעטנוא רעד .עסַאמ רעד ןשיווצ רעמיא ןענייז רימ ,שלַאפ ךיוא ךעל

 רעד רַאפ טינ ןעייטש רימ :עדנגלָאפ זיא רעקידלושַאב ערעזדנוא ןוא זדנוא

 ןטלַא ןייז ןוא ,טייהמוד-סקלָאפ יד טינ ןרעקוצרַאפ רימ ,טוה ַא ןָא ,ייז יו ,עסַאמ

 ןיא ןביולג טנעק ריא !רעדירב : רעטעברַא יד וצ טינ ןגָאז רימ ; ןביולגרעבא

 ןוא למיה ןפיוא טציז סָאװ ,רעדנַאסקעלַא ןקילײה ַא ןיא ,גָאט ןקיטכענ ַא ןיא ,םידש

 ךָאנ ןוא ןביולג ןטייחמוד עלַא יד ןיא ךיז טנעק ריא : רעקלעפ עלַא רעביא טשרעה

 ,טינ רימ ןגָאז סָאד ,ןיינ ! ןטסילַאיצָאס ןייז ץלַא

 -נעטשרַאפ ַא ,רעקנעד-יירפ ַא רעטעברַא םעד ןופ ןדליבוצסיוא ןוואורּפ רימ

 -ַאיצָאס רעקיניזטסואווַאב ַא ןרעוו וצ ןייז קיאייפ ןַאד לָאז רע םוא ,ןשטנעמ ןקיד

 ,טסיכרַאנַא רעדָא ,טסיל
 1891 ,רַאורבעפ
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 טנעמָאמ רעשירָאטסיה רעד

 סנקלָאװ עכעלקילגמוא יד ןעוו ,עטכישעג-טלעוו רעד ןיא ןטנעמָאמ טיג סע
 ןקיטלַאװעג ַא טימ טלעוו יד םורַא ןּפַאכ ןדייל עכעלשטנעמ עקירָאיטרעדנוה ןופ
 טלסיירט רע ,למירדנפַאלקש ןייז ןופ ףיוא ךיז טּפַאכ טכענק רעד .םרוטש ןדנזיורב

 ףיוא טבייה ,ןגיוא ענייז טנפע רע .ביוטש ןטלמישרַאפ םעד ּפָאק ןייז ןופ ּפָארַא
 טימ .זיר ןקיטכעמ ַא ןיא ,רעפמעק ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ןוא ּפָאק ןייז ץלָאטש
 -רעטנוא ענייז ךיז ןופ רעטנורַא רע טפרַאװ סעציײלּפ-ןבייל ענייז ןופ לסיירט ןייא
 .ןענַאריט ענייז ,רעקירד

 ,טייהיירפ רעד ןופ דליב ןדנצייר םעד ןופ טריזירטקעלע ,טרעטסײגַאב
 רעד ןופ ןעניאור יד ףיוא ןוא ,הסיפת ןייז טרעטעמשעצ ,ןטייק ענייז רע טכערבעצ
 ןוא עבילשטנעמ ןופ ןָאפ עטיור-טולב יד רע טלקיוועצ ײנַאריט רעטצריטשעג
 סע !טייהיירפ יד עבעל סע, :עמיטש עיירפ ןייז ףיוא טלאש רע .טעטינַאמוה
 "| רעקלעפ עלַא ןופ גנורעדירברַאפ ןוא קילג סָאד עבעל

 טמענ יז .ץרַאה וצ ץרַאה ןופ טלָאר טסייג ןעיירפ ןופ עמיטש עדנרענוד יד
 ןעמוקעג ןענייז סע סָאד טליפ רע .רעייפ ןקילײה ַא טימ טַאירַאטעלָארּפ םעד םורַא
 סע עכלעוו ןיא ןטנעמָאמ  המקנ ןופ ,ףמַאק ןופ ,ןטנעמָאמ עטעטרַאװרע גנַאל יד
 ןוא טרעטַאמעג טרעװו רע ואוו שינגנעפעג ערעטסניפ יד ןרעו טרעטעמשעצ זומ
 ! ןטידנַאב עדנשרעה יד ןופ קיצרעהמרַאבמוא ױזַא ,זָאלצרַאה ױזַא טקינײּפעג

 ןעיירד ןיא ןייטש גונעג ! סייווש ןקיטולב טימ טַאטשרַאװ םעד ןשַאװ גונעג
 וצ ןסירעצ ןוא ײרעּפַאלק ריא ןופ ןרעו וצ טבױטַאב ! ןישַאמ רעד ייב ןגיובעג
 וצ גונעג ;רעגיט ןדליוו ַא ןופ יו רענייצ ענעלָאטש עפרַאש עריא ןופ ,ןרעוו
 ףיוא ןיהַא !רעירַאטעלָארּפ ,ףמַאק םוצ סױרַא !ןעלטעב וצ גונעג !ןטכַאמש
 : ! דנַאטשרעדיוװ ןופ ןענָאפ יד ןרעטַאלפ סע ואוו ,יירפ רעד

 ערעייז ןזָאלרַאפ ,קלָאפ ןדנדייל ןופ רעדניק ,ןעיורפ ןוא רענעמ רעטנזיוט
 סע .ןסַאג יד ןרעגַאלַאב ןוא ןשינגנעפעג טעברַא ערעייז ,רעבירג ערעטסניפ
 ןביילק סע ,טַאירַאטעלָארּפ ןטכַאורע ןופ הנחמ-ןזיר יד טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ
 -עגפיוא סָאד ,םרוטש ןקידנעמוק ןופ סנקלָאװ יד רעטכידעג ץלַא ןעמַאזוצ ךיז
 -ניפ רעד ןופ רעיילש ןצרַאװש ןכרוד ךרוד ךיז טסייר טעטיצירטקעלע עטלמַאז
 ןכערב סע .דרע יד ןרעטישרעד ןרענוד עדנביױטַאב ,ןצילב עדנעמַאלפ ; טייקרעטס
 -רַאפ יד ןרעקַאלּפ סע ,ןכריק ןוא ןצַאלַאּפ ךיז ןכערב סע .ןענָארט ןלַאפ סע ,ןטייק
 שינרעטסניפ ,םזיטָאּפסעד ןופ ,רקפה ןקירָאיײ-טרעדנוה ןופ רעטסענ עטעטסעּפ
 ,עלעדייא יד טכיײלַאב גנוטכינרַאפ רעייז ןופ םַאלּפ רעד ןוא ,ןביולגרעבא ןוא
 ! ןלעבער ענעקָארשרעמוא יד ןופ רעטכיזעג עטרעטסײגַאב ןוא עלעבָאנ

 -גוהרָאי ַא ךָאנ ןלַארטש עדלימ עריא טימ ןוז יד .ןגרָאמ-סגנילירפ רעיינ ַא
 םעד ףיוא טכיל ענעדלָאג ריא לָאמ ןטשרע םוצ טפרַאװ יירעּפָאלקש ןופ טרעד
 | ,קלָאפ ןעיירפ ַא ןופ ּפָאק

 -עדינרע ןוא יירעפַאלקש רערעטיב ןופ רָאי טרעדנוה ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ
 זיא רעכלעוו ,קלָאפ ןופ ןרעטש ןרָאלק םעד ףיוא שוק ןענוז ריא יז טקירד ,ןעגנור
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 קידנרעבױצַאב יוװ ! טייחיירפ ! סיײװשנפַאלקש ןקיטפיג םעד טימ טצענַאב טינ
 ןעידָאלעמ עכעלקילג ןוא טכילנענוז טימ ,טפודנעמולב טימ לופ ,ןגרָאמ ןייד זיא

 ,ןדירפ ,עביל ! טסורב-סקלָאפ יד טמעטָא ,יירפ יו ,סיז יו !רעגניז עטלגילפעג ןופ
 יד ןופ עינָאמרַאה יד ,טייקילעז רעכעלשטנעמ ןופ ףמואירט רעד ,טייהנייש

 ןעמ !ןטייק ןייק ןעגנילק סע :ןרערט ןייק ןלַאפ סע !ןעגנובערטש עטסלדייא

 -ןרעטנוא טינ טלפייווצרַאפ ןעמ ,טינ טעדמיולרַאפ ןעמ ,טינ טגראוו ןעמ ,טינ טביור

 יז ,טבעלעגפיוא טָאה טייהשטנעמ יד !טפַאשטכענק ןופ ךָאי ןכעלגערטרענוא

 -קילג יװ ,ָא .יירפ טסינעג יז ןוא יירפ טפַאש יז ,טכַאל יז ,טפָאה יז ,טביל יז ,טילב

 ,עגר ַא רָאנ ,טנעמָאמ ַא רָאנ זיא טייהיירפ יד ךיוא ןעוו ! קלָאפ יירפ ַא זיא ךעל
 -ןוז ענרוּפרוּפ ןופ ןעלגילפ ףיוא לגױפ-זידַארַאּפ ַא יוװ ,זדנוא ייברַאפ טילפ סָאװ

 -רעבױצַאב ןופ טכיזעג ןדנצייר ַא טימ ןיטעג עשיטסַאטנַאפ ַא יו רעדָא ,ןלַארטש
 עוייר-טפול ריא ןיא רעטנורַא טפרַאװ עכלעוו ,ןיטעג עדנבעווש ַא ,טייהנייש רעט
 -גיקנשטנעמ עמערָא יד ןופ ּפָאק םעד לייוו א ףיוא ןקעדַאב סָאװ ,ןעמולב-זידַארַאּפ

 םעד ןיא ןדנואוושרַאפ זיא ןיטעג ערַאברעדנואוו יד ,ייברַאפ זיא טנעמָאמ ַא ,רעד
 ןוא טקלעוורַאפ ןרעוו ןוא דרע רעד וצ ןלַאפ ןעמולב יד ,בלעוועג-למיה ןעיולב

 רעכעלסעגרַאפמוא ןַא ,רעקיליײה ַא ןעוועג טנעמָאמ רעד זיא ךָאד ןוא ! ןטָארטעצ
 טפַאשטכענק ןופ ןרָאי רעטרעדנוה ןבעגּפָא טינ טעװ זדנוא ןופ רעו .טנעמָאמ

 -סטייהיירפ ענעלַאפעג יד ןענייז ןוא ? טייהיירפ רעקילייה ןופ טנעמָאמ ןייא רַאפ

 -דרע םעד ןיא ןבילבעג ןענייז רענרעק ערעייז !ןיינ ,ָא ? טעטכינרַאפ ןעמולב

 טימ לופ יינ סָאד ףיוא ןעילבפיוא ייז ןלעוװ גנילירפ ןעמערַאװ םעד ןיא ןוא .ןדָאב

 טנעמָאמ רעשירָאטסיה רעקילייה ַאזַא זיא ענומָאק רעזירַאּפ יד .ןבעל ןוא טפַאז

 -מוא זיא טנעמָאמ רעד רעבָא ,גנואיירפַאב רעכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 רעטרעדנוהרָאי ןופ יו ,טנרעלעג רעמ םיא ןופ ןבָאה רימ !זדנוא רַאפ ךעלברעטש

 ודנוא טָאה ענומָאק רעזירַאּפ יד .יירעפַאלקש ןוא טײקמַאזכרָאהעג רעדנילב ןופ
 לָאמ ןייא זיא סע ןעוו ,קיאייפ זיא קלָאפ עטפַאלקשרַאפ סָאד סָאװ ףיוא ןזיוועג

 ,ףָאלש-ןפַאלקש ןייז ןופ טקעוועגפיוא

 שינרעטסניפ ןופ ,טפַאשטכענק ןופ רעטרעדנוהרָאי סָאד ןזיוועג זדנוא טָאה יז

 ,טסייג ןעיירפ םעד קלָאפ ןיא ןטכינרַאפ וצ ךַאוװש ךָאד ןענייז גנוקירדרעטנוא ןוא
 -כערעג ןוא טייהיירפ וצ עביל עסייה יד ץרַאה ןייז ןופ ןסײרוצסױרַא ךַאװש וצ
 ,טייקיט

 רעייפ-סקלָאפ ענעטלַאהַאב סָאד זַא ,טנרעלעג זדנוא טָאה ענומָאק רעזירַאּפ יד
 טעװ טנייפ רעזדנוא זיב ןרעוו ןשָאלרַאפ טינ ףרַאד ,ײנַאריט וצ סַאה ןרעטיב ןופ
 ,ןטָארטעצ םָאקלופ ,טעטכינרַאפ םָאקלופ ןייז

 טגער יז ןוא זדנוא טרעטסײגַאב ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ עטכישעג יד

 ,ףיוא זדנוא
 ןרעוו רימ ןוא ,ןרַאנומָאק יד ןופ טומנדלעה סָאד זדנוא טרעטסיײגַאב סע

 ,טנייפ ערעייז ןופ טייקיטשרודטולב ןוא טייהכערפ רעדליוװ רעד ןופ טגערעגפיוא
 יד ,טעטיוװיאַאנ יד ,ןרענָאיצולָאװער ,זדנוא ףיוא טכַאמ קורדנייא ןקירעיורט ַא
 -עגנָא טָאה ענומָאק רעזירַאּפ יד .ענומָאק רעד ןופ טייקכעליורטרַאפ עשינאמוה
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 ,עניטָאיליג יד טנערברַאפ טָאה יז סָאװ ,םעד טימ ףמואירט ןקילײה ריא ןעגנַאפ

 סע .ירפ וצ לסיב ַא ןעוועג זיא סע רעבָא .טַאט עלעבָאנ רעייז ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעד רעטנוא ןלַאפ טפרַאדַאב ןבָאה עכלעוו ,ּפעק-ןעגנַאלש ליפ טבעלעג ךָאנ ןבָאה

 רעד ןופ ץרַאה סָאד םס-ןטיוט רעייז טימ ןטפיגרַאפ טינ ןלָאז ייז ידכ ,עניטָאיליג

 יו ,ןסעגרַאפ ןבָאה גנורעטסײגַאב רעייז ןיא ןרַאנומָאק יד רעבָא .טייהיירפ-סקלָאפ

 דיז ןבָאה ייז ,טַאירַאטעלָארּפ ןטײרפַאב םעד רַאפ ןענייז ןעגנַאלש עזיד ךעלרעפעג

 ,גלָאפרעד ןדנצנעלג ַא ןופ טבױרַאב ןיילַא ךיז ןוא ,ףמואירט םעד ןבעגענּפָא

 ,טייהיירפ ןופ גיז םעד טרעייפעג ןבָאה ןרַאנומָאק יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 זירַאּפ ןופ ןסַאג יד ךרוד טרישרַאמעג ןבָאה ןוא ,טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג

 ןופ טייוו טינ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא -- ,ןענָאפ עדנרעטַאלפ ןוא גנַאזעג טימ

 טעװענַאלּפעג ּפָאק ןייז ןיא טָאה ןוא רעדרעמ-ןסַאמ רעד טכַארטרַאפ ןסעזעג זירַאּפ

 טָאה סָאװ ,טסייג ןעיירפ ןופ גנוגרָאװרעד יד ,ענומָאק רעד ןופ גנודרָאמסיױא יד
 -רַאפ סָאד טקיווקרעד ןוא לגילפ-ןוז ענייז זירַאּפ רעביא טיײרּפשעצ עלייוו ַא ףיוא
 ןופ ףרואווסיוא רעקיטכערטרעדינ רעויד .קלָאפ ןדנדייל ןופ ץרַאה עטקיטולב
 ,דנַאלשטיײיד ןטפמולרַאפ םעד ןֹופ ןלעז-ןפַאלקש יד טימ ןעמַאזוצ ,טייהשטנעמ רעד
 -ַארַא ןסיז ןטימ טשיורַאב ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,זירַאּפ ןופ קלָאפ סָאד ןלַאפַאב זיא
 טָאה רע :ןיטעג-טייהיירפ יד ןפרָאװעג טָאה רע .ןעמולב-טייהיירפ ןופ טַאמ
 טָאה רע ןוא ,קלָאפ ןטנּפָאװַאבמוא םעד ןגעג ,ןענָאנַאק-דרָאמ ענייז טעטכירעג
 ! ןרַאנומָאק עדנפמעק יד טולב ןיא ןעקנורטרַאפ

 ןקיטולב רעייז ןגעג טפמעקעג ןרַאנומָאק יד ןבָאה טומ ןרַאברעדנואוו טימ
 -ָארשרעמוא ליפ ױזַא ןזיוװַאב טינ טַאירַאטעלָארּפ רעד טָאה לָאמנייק ךָאנ ,טנייפ
 ,טייהיירפ ןופ ןפיצנירּפ עקילייה יד וצ טייהייוט ןוא עביל ליפ ױזַא ,טייהנעק
 ןטימ ןדַאקירַאב יד ףיוא ןלַאפעג ןענייז רעטנזיוט !טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג
 ! ענומָאק יד ןבעל לָאז : ףור ןכעלברעטשמוא םעד טימ ןוא טנַאה ןיא דרעווש

 טָאה יז זַא :ןיא סָאד ,ענומָאק רעד ןכַאמ רָאנ רימ ןענעק ףרואוורַאפ ןיי א
 וצ ןעוועג זיא יז ,טנייפ עכעלשטנעממוא עריא ןגעג ךעלשטנעמ וצ טלדנַאהעג
 ,טפנוקוצ רענעדלָאג רעד וצ טרעהעג רעמ טָאה ץרַאה ריא ; שיטעָאּפ וצ ,ךעלרע
 םעד ףיוא ךיז ןלעטשּפָא טינ ,טינ ןעק ךיא .טרַאװנעגעג רענעיילב רעד וצ יו
 -עלָארּפ םעד ןשיווצ ,טנייפ ריא ןוא ענומָאק רעד ןשיווצ טסַארטנָאק ןשירָאטסיה
 -לדייא ןעוועג ןענייז ןרַאנומָאק יד ליפיוו ףיוא .רעקירדרעטנוא ענייז ןוא טַאירַאט
 טנייפ ערעייז ןעוועג ןענייז ליפ ױזַא ףיוא ,קידריוונשטנעמ ןוא ךיירטסייג ,קיטומ
 .ענעיה עדליוו ַא יו ,קיטשרודטולב ןוא טּפמולרַאפ ,ןיימעג קיטכערטרעדינ

 ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,(םי) רעמ רעקיטולב רעד ןעוועג טינ זיא סע ףיט יו ךָאד
 יז ,ןברָאטשעג טינ זיא ענומָאק יד ,ןרַאנומָאק עשידלעה יד טצריטשעג ןרָאװעג
 -נעמָאנ ןופ טולב ןקילייה ןטימ טַאירַאטעלָארּפ ןופ רעצרעה יד ןיא ןבירשרַאפ זיא
 .רעריטרַאמ עזָאל

 1891 ,ץרעמ
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 ןטַאט ןוא רעטרעוװו

 ןירַא ,טגָאז ןעמ יו ,זיא רענָאיצולָאװער רעדָא ןָאיצולָאװער טרָאװ סָאד

 ,סַאג רעטסוש ןיא

 סע עכלעוו ןיא ,ןרענָאיצולָאװער ןפורנָא ךיז ןענַאזרעּפ עכלעזַא טרעה ריא

 . ..סנָאשקעלע ייב לטעצמיטש ַא ןיא יו ,טסייג רערענָאיצולָאװער ליפיוזַא ָאד זיא
 טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד וליפא זַא ,טייצ רעד ןופ ןכייצ רעטוג ַא סע זיא ךָאד

 ארומ ןבָאה ןוא ?ןָאיצולָאװער לַאיצָאס, טרָאװ סָאד רעביא טכַאמעג קיטסול גנַאל

 ,טעגוצנַא ךיז ןעגנואווצעג ךיז ןעניפעג ,רענָאיצולָאװער ןעמָאנ םעד רַאפ טָאהעג

 -רטששברו םענופ ןעיורטרַאפ סָאד ןעניוועג וצ םוא רעוט ערענָאיצולָאװער רַאפ

 .קלָאפ

 -טּפש רענייש ַא סָאד זיא ! ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס ַא ךעלטנעגייא זיא סָאװ

 ,עידעמָאק עשיטילָאּפ ַא סָאד זיא ? סעטַאמש עטברַאפעג ןוא קיזומ טימ גנַאג-ריצ

 ַא ןיא ריּפַאּפ לקיטש ַא ןפרַאװנײרַא ףרַאד ףַאלקש רעטמודרַאפ רעד רעכלעוו ןיא

 טכייליפ סע זיא רעדָא ? גנואיירפַאב וצ ןריפ םיא טעװ סָאד זַא ,קידנביולג ,*סקַאב;

 ןופ טרימַאלקער ןוא ןזָאלבעצ טרעוו עכלעוו ,גנוגעוװַאב-ןדנוטש 8 עטנַאנעגָאז יד

 -םַארַארַאט עכלעזַא ןופ סענזיב ענייפ ַא ןכַאמ עכלעוו ,סרעּפמָאג ַאלַא רעקיטילָאּפ

 טימ סעכעלטפַאשנימעג ליפ ױזַא טָאה ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד ? ןעמרָאפער

 םענופ טייהיירפ רעד טימ ןדַארַאּפ-ןשקעלע יװ ,"סקירט, עשיטילָאּפ עלַא עזיד

 גירק רעקיטולב ַא ,גירק ַא זיא ןָאיצולָאװער עלַאיצָאס יד .קלָאפ ןשינַאקירעמַא

 ןוא סרעביור יד ןשיווצ ןוא עטַאז ןוא עקירעגנוה יד ןשיוװצ ; ןסַאלק ייווצ ןשיווצ

 רימ ןכלעוו ןיא ,טכַאלש ַא :ןבצל ןוא טיוט ףיוא טכַאלש ַא זיא סע ;עטבױרַאב

 ! סעטַאמש ענעדייז טימ ןוא ,קיזומ טימ ,ךעלטעצמיטש טימ ןייג טינ ןענעק

 -גגייא ערענַאיצולָאװער ןציזַאב ןעמ ףרַאד ,רענָאיצולָאװער ַא ןייז וצ םוא

 : ןטפַאש

 -עטסניפרַאפ ןוא רעקירדרעטנוא עלַא וצ סַאה רעדנענערב ,טײהנסָאלשטנַא

 ,טכערנשטנעמ עטבױרַאב ןופ גנוקידיײיטרַאפ רעד ןיא םוטנדלעה ; קלָאפ ןופ רער

 יד ןענייז סָאד --- המקנ ,דנַאטשרעדיװ -- ,טסייג ןשילעבער ,טייהנקָארשרענוא

 סָאד !רעייפ רערענָאיצולָאװער רעד ךיז טעדליב סע עכלעוו ןופ ,ןעקנופ עדנצילב

 רערענָאיצולָאװער עדעי ןיא ןדיז ןוא ןכָאק סָאװ ,סעילַאװכ עדנשיור יד ןענייז

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןרעוו טצנַאלפעגנייא ןזומ ןטפַאשנגייא עזיד --- ,טסורב

 ,קלָאפ ןעמערא םענופ םוטנגייא סָאד ןרעוו ןזומ ייז ,ןפַאלקש עטקירדרעטנוא

 -םיטש םעד טרעלקרע רעכלעוו ,רענָאיצולָאװער ַא רעבָא ךייא טלעפעג יוװ

 ַא סלַא ,טאאטש ןטריטּפורָאק םעד ; קלָאפ סָאד ןעײרפַאב וצ לטימ ַא סלַא לטעצ

 -עלקפיוא רעד רַאפ ךַאז עכעלדעש טינ ַא סלַא טסעּפ-ןָאיגילער יד ; רעפלעהטימ

 ַא ןיא ,לגניי שידיי ַא ןָא רענָאיצולָאװער ַאזַא טינ ךייא טנָאמרעד ? קלָאפ ןופ גנור

 עקלעשטַאק ַא טימ ,לוטש ַא ףיוא קידנטייר טציז רעכלעוו ,ןטק-תילט םענעזָאלעצ

 ...?וועלעבָאקס לַארענעג ַאלַא ,ןקרעט יד טימ ןגָאלש ךיז טרָאפ ןוא טנַאה רעד ןיא

 ,טסייג ןרענָאיצולָאװער ןעיירפ םעד טימ ןעגנורדעגכרוד זיא קל:זפ סָאד ןעוו
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 -נקנעד רעדעי רעבָא .רענָאיצולָאװער קלָאפ ןופ ןעגנולדנַאה יד ךיוא ןענייז ןַאד

 טייוו יו ,ןקרעמַאב ןעק ,קלָאפ ןשינַאקירעמַא ןקיטנייה םעד ןופ רעטכַאבָאאב רעד

 ןענָאיצידַארט ערענָאיצולָאװער עלַא יד ןופ טייטש רענַאקירעמַא רעקיטציא רעד

 טולב ןוא סייווש טימ טָאה עכלעוו ,עקירעמַא רערענָאיצולָאװער רעטלַא רעד ןופ

 רעטעברַא רעשינַאקירעמַא רענרעדָאמ רעד ,טכערנשטנעמ עריא רַאפ טפמעקעג

 סָאװ ,ךעלקערב יד ןופ טינ םיא טלקע סע ,רעטייבסיוא ןייז רַאפ ּפָאק ןייז טגייב

 -רַאפ ןרעוו ןגיוא ענייז רַאפ ;שיט ןייז ןופ ּפָארַא םיא טפרַאוו אושזרוב רעטרעפ רעד

 ַא טימ רעמ ןעגנַאלרַאפ סָאװ רעטעברַא ,סרעקיירטס ןסָאשעגרעדינ ןוא טרַאּפש

 -רַאפ ענייז רעטייוו טּפעלש ןוא ,טגייווש ןוא טקוק רע .טיורב ןפַאלקש לקיטש

 ,ןטייק-ןפַאלקש עטצומש

 טָאה ָאגַאקיש ןיא ןעוו ,רָאי ןט87 ןופ רעבמעווָאנ ןט11 םעד ןָא ךיז טנָאמרעד

 םעד ןופ רעקידייטרַאפ עטסלעבָאנ יד ,קלָאפ ןופ רענעמ ףניפ טכַארבעגמוא ןעמ

 רעד ןעוועג טלָאמעד זיא ואוו ! קילג ןוא טייהיירפ ןייז ןופ ,ןסערעטניא סרעטעברַא

 טינ דייר ךיא ! קלָאפ רעטעברַא ןשינַאקירעמַא םענופ טסייג רערענָאיצולָאװער
 סָאװ ,טינ ןעייטשרַאפ ייז זַא ,טפַאלקשרַאפ ױזַא ,דנסיוומוא ױזַא ןענייז סָאװ ,יד ןופ
 -טנַארַאפ טינ ןענייז טכענק ערעטסניפ עזיד .ןגיוא ערעייז רַאפ רָאפ טייג סע

 רעבָא ;טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ דרָאמ ןכַאפניפ ןטסלַאטורב םעד רַאפ ךעלטרָאװ
 םוצ ןעמ טריפ קלָאפ ןופ רענעמ עטסעב יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ַאי ןבָאה סָאװ יד

 יד ןקידייטרַאפ וצ טומ גונעג טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד רָאנ (הילת) ןעגלאג

 -רַאפ עזיד ןבָאה סָאװ -- ,עסַאמ רעטעברַא עזָאלמייה ,עטקירדרעטנוא ,עטבױרַאב
 -ולָאװער ןופ קנופ ןייא שטָאכ ךיז ןיא טַאהעג ןטלָאװ ייז ןעוו ? ןָאטעג עקידנעטש
 טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ רַאפ רעפמעק עװַארב ענעי ןטלָאװ --- טסייג ןרענָאיצ

 -?קירעמַא סָאד ,ןטידנַאב עקיטשרודטולב עכעלטע ןופ ןרָאװעג ןגרָאװרעד טינ

 ןעוועג זיא סע ןסערעטניא סעמעוו ןיא ,קלָאפ עמערָא סָאד ,ןיימ ךיא ,קלָאפ עשינ
 ןענַאטשעג זיא קלָאפ עמערָא סָאד ,ךיוא ,ןקריוו ןוא ןבעל ןלָאז רענעמ עזיד סָאד

 טינ זיא סָאד קירעיורט יװ --- ,ןוא ,ןטייוורעד ןופ גנילכַאוװש ַא יו ,גנילגייפ ַא יו

 ןכערברַאפ ןטסקיטכערטרעדינ ,ןטסמַאזיורג םעד טרידָאלּפַא ךָאנ טָאה --- ,ןגָאז וצ
 רעד יו ענעיה עקיטשרוד טולב ַאזַא טלָאװ דנַאלסור ןיא ! סַאלק ןדנשרעה םעד ןופ
 ןבילבעג טינ ,לענירג יוװ ,טידנַאב רעקיטכערטרעדינ ַאזַא ,יָאניליא ןופ רענרעוװָאג

 .ןעיירעדרעמ ןוא ןעיירעביור ענייז ןצעזוצרָאפ םוא קיאור ןבעל

 -ירַאילוּפָאּפ וצ לּפַאטש ןייק ,ביײרטרַאפ-טייצ ןייק ןייז טינ ןעק סומזילַאיצָאס
 סענזיב ןייק טינ טכַאמ ןעמ ; סומזילַאיצָאס טימ "ןצנעלג, טינ ןעק ןעמ :טסעט

 ןופ ןבעל ןוא ץרַאה סָאד סומזילַאיצָאס רעד זיא דנַאלסור ןיא : סומזילַאיצָאס ןופ

 -ָאווער ַא ןייז וצ ןטרָאד --- ,ןעייר ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןירַא ןטערט סָאװ ,יד

 רעבָא ָאד !לַאעדיא םעד רַאפ ּפָאק םעד ןייז בירקמ ןענעק --- טסייה רענָאיצול
 "ךעלעטסעק, טימ ןוא ,"ךעלעטעצ,, טימ ןקיטפעשַאב ךיז ריא טנעק ,עקירעמַא ןיא
 ךיז ןוא קיזומ ןופ טיײלגַאב ?ןשטרַאמ, טימ ,ןעגנַאג-ריצַאּפש עקידלושמוא טימ
 !קלָאפ ןטפַאלקשרַאפ ןרַאפ "רעפמעק, ןוא ?רענָאיצולָאװער, ןפורנָא

 וצ ,וויטַאװרעסנָאק וצ זיא ןָאיצַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס עשינַאקירעמַא יד



 קרעוו סטאטשלערע דוד 280

 -מעק ענעקָארשרענוא קלָאפ רעטעברַא ןופ ןדליבסיוא ןענעק וצ םוא ,קירעפעלש

 -רעסנָאק וצ טּפיוהרעביא זיא יז ;טכער-נשטנעמ עטביױרַאב ערעזדנוא רַאפ רעפ

 -רַאפ םענופ גנואיירפַאב יד ןכייררע וצ ןעלטימ יד ןוא קיטקַאט ריא ןיא וויטַאװ

 -מַאזרַאפ-סנָאיצַאטיגַא עשיטסילַאיצָאס ַא ףיוא טמוק .טַאירַאטעלָארּפ ןטפַאלקש

 טעװ ץַאלּפ ןייא ןיא .טרָאד טריטַאבעד ןעמ סָאװ רעביא וצ ךיז טרעה ןוא גנול

 -ַאיצָאס, ַא ןופ טייקכעלדײמרַאפמוא רעד ןופ ?סעשטיּפס, עדנרענוד ןרעה ריא

 ןפיא ;"ךעלעטסעק, עשיטילָאּפ ןופ םוטקיליײה םעד ןופ ,"גנוריגער רעשיטסיל

 ךיוא ןענייז ןעיורפ זַא ,ריפ זיא ייווצ לָאמ ייווצ יו ,רענייא טזייוורעד ץַאלּפ ןטייווצ

 ןגָארט ןעמ טעוװ "ןרעדולּפ ,, רַאפ סָאװ : טגערפ ,רענגעג ַא ,רענייא ןוא ,ןשטנעמ

 ןבלעזמעד ןגָארט ןזומ ןלעוװו עלַא ביוא ןוא !? טפַאשלעזעג רעקיטפנוקוצ רעד ןיא

 ...?יירעפַאלקש רעדיוו סָאד ךָאד טסייה ,"ןרעדולּפ ,, רילָאק

 רעלַאקידַאר ןרעוו זומ ןָאיצַאטיגַא עשיטסילַאיצַאס עשינַאקירעמַא יד ךיוא

 .עסַאמ-רעטעברַא רעד ףיוא גנוקריוו עטקעריד ַא ןבָאה וצ םוא רענעסָאלשטנַא ןוא

 -דיירד עשיטילָאּפ טימ ,טנעס רָאּפ ַא ךָאנ רַאפ רעפמעק עכעלטּפַאשקרעװעג טימ

 ןצכעדייר עקידלושמוא טימ ,ייא ןזָאלבעגסיױא ןייק טרעוו טינ ןענייז סָאװ ,ךעל

 רעזדנוא .ןײגקעװַא טינ טייוו רימ ןענעק -- טפַאשלעזעג רעקיטפנוקוצ רעד ןגעוו

 ףרַאד טַאירַאטעלָארּפ רעטפַאלקשרַאפ רעד .רעקרַאטש גָאט ןדעי טימ טרעוו טנייפ

 ; ןסישרעדינ ןזָאל טינ ךיז ןוא גנוקידיײטרַאפטסבלעז ןגעוו ןעקנעד וצ ןבייהנָא ךיוא

 ! סּפעש עזָאלטכַאמ ַא יוװ ,ןדניב ךיז ןזָאל טינ

 טגָאזעג טָאה ,"ןָאיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד ןופ לגייפמרוטש ןענייז רימ,

 רימ : ָאגַאקיש ןיא ןרעוו ןעגנַאהעג ןרַאפ ,זעיּפש ,רעקנייד רעכעלברעטשנוא רעד

 1891 רעפ .ןעקניידעג טוג ףורסיוא ןייז ןֿפרַאד

 קיטקַאט ערענָאיצולָאװער

 -ָאװער רעלַאיצָאס רעד ןיא ןביולג רָאנ טינ ,טסייה רענָאיצולָאװער ַא ןייז

 ,ןטײהנגעלעגנָא עלַא ןיא ,ןטכיזניה עלַא ןיא רענָאיצולָאװער ןעלדנַאה רָאנ ,עיצול

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןטפַאלקשרַאפ םעד ןופ גנואיירפַאב רעד טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ

 ,עטסעפ ןופ געוו רעד זיא סָאד ,ךיז רַאפ געוו ןייא רָאנ טָאה רענָאיצולָאװער ַא

 ןופ ןטקַאפ ףיוא ךיז ןציטש עכלעוו ,ןעגנוגייצרעביא ערענָאיצולָאװשר ענרעזייא

 ןטנוזעג םעד ףיוא ,טייהראוו רעטעקַאנ ,רענייר רעד ףיוא ,עטכישעג-טלעוו רעד

 רעטנוא ןסימָארּפמָאק ןייק טינ ןביולרע ןעגנוגייצרעביא יד .דנַאטשרַאפ-ןשטנעמ

 .ןדנעטשמוא ענייק

 רַאפ סָאװ :;זיא געוו רערענָאיצולָאװער רעד םענעגנַאמוא יו ,רעווש יו

 גרעב עכיוה רַאפ סָאװ ; טרָאד ןייז טינ ןלָאז סע רענרעד עקיטפיג ,עקידעכעטש

 -- ,געוו ןכעלרעפעג ןייז ףיוא ןלעטשרַאפ טינ ךיז ןלָאז סע ןזלעפ עקיציּפש ןוא

 ,עיניל רעד ןופ טירש ןבלַאה ַא ףיוא טינ ןטערטּפָא טינ רענָאיצולָאװער רעד רָאט
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 -רָאמרע יד ןופ טולב טימ ןוא ןרערט טימ טנכייצעגנָא טיור םיא רַאפ טגיל עכלעוז

 עכלעוו ,עיניל רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןטערטּפָא טינ רָאט רע ; ןפַאלקש עטעד

 רעדנשרעה רעד ןופ גנואיירפַאב רענעמָאקלָאפ רעד וצ ,טייהיירפ רעד וצ טריפ

 ,ײנַאריט
 ןרעו טכַאמעג זומ רע .רעפּפָא טרעדָאפ טירש רערענָאיצולָאװער רעדעי

 טירש רעיײנ רעדעי .עיגרענע רענרעזייא טימ ןוא טומנדלעה טימ ,טלַאװעג טימ

 עיינ ןוא רעקירדרעטנוא יד ןשיווצ טנייפ עיינ רענָאיצולָאװער םעד טפַאשַאב

 .עטקירדרעטנוא יד ןשיװצ טניירפ
 -רעטניה יד ןדייל טינ ןעק רע ,עיטַאמָאלּפיד יד טסַאה רענָאיצולָאװער רעד

 רעד ךעלד'ןח ןייק טינ טכַאמ רע ,רעטעברַא יד טימ טינ טריטעקָאק רע ,ךעלסיפ

 טסייר טנַאה רעטסעפ ַא טימ .ןעיורטרַאפ ריא ןעניוועג וצ םוא ,עסַאמ רעדנסיוומוא

 ןטייקיטכערטרטדיי ןוא ןכערברַאפ עכעלקערש עלַא ןופ גנַאהרָאפ םעד ּפָארַא רע

 ,עטסעפ ענייז ןופ רעמַאה םענרעזייא םעד טימ ; טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןופ

 ענרענייטש ןוא ענעדלָאג יד רע טקַאהעצ ןעגנוגייצרעביא ערַאבטײרטשַאבמוא
 ,טייחנסיוומוא ריא ןיא ךיז טקוב עסַאמ יד עכלעוו רַאפ ,רעטעג

 רעמ ןענייז עכלעוו ,ןפאוו טכיורבעג ןוא ףמַאק ןיא סױרַא טייג עסַאמ יד ןעוו
 רעד ןעוו ; ןפמעקַאב ליוװ יז ןעמעוו ,יד רַאפ רעדייא ,עדנפמעק יד רַאפ ךעלדעש
 -ָאפ ףמַאק רעד עכלעוו ,רעפּפָא עכעלקערש עלַא זַא ,טיטשרַאפ רענָאיצולָאװער

 ףַאלקש םעד ןעײרפַאב טינ לָאמנייק ןענעק רעפּפָא עלַא יד זַא ,זָאלצונ ןענייז ,טרעד

 יד רעדירב ענייז ןגייצ רענָאיצולָאװער רעד זומ סלָאמַאד --- ,ןטייק ענייז ןופ

 ,ןייז טינ לָאז יז םענעגנאמוא יוװ ,טײהרַאװ

 ערעטייו טעטײדַאב גיז רעד ןעוו 7! טגיזעג טסָאה וד, קלָאפ םוצ ןעיירש
 םעד רעביא עסַאלק רעדנעשרעה רעד ןופ דרָאמ ןוא ביור ערעטייוו ,יירעפַאלקש

 ןַאד "! טגיזעג טסָאה וד, :קלָאפ םוצ ןעיירש ;טַאירַאטעלָארּפ ןטקירדרעטנוא
 ןוא ןטייק-ןפַאלקש עטקיטולברַאפ יד יינ סָאד ףיוא ןָאטנָא זומ ףַאלקש רעד ןעוו

 םעד רַאפ ןקור ןטרעטַאמעגסיוא םעד ןגיובנָא דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 ןיא -- ךיא גָאז -- ןעיירש ,רעטייבסיוא ןשינַאריט םעד רַאפ ,אושזרוב ןטעפ
 ,רעכירק ַא רָאנ ןעק "!טגיזעג טסָאה וד, :קלָאפ םוצ ןטונימ ערעטיב עכלעזַא
 ,רענָאיצולַאוװער ןייק טינ רעבָא

 -מוא ענייק רעטנוא ןסימָארּפמָאק ןייק ! טייהראוו עטעקַאנ ,ענייר יד

 זדנוא טעװ ןעמ .רענָאיצולַאװער ַא ןופ ָאטטָאמ רעד ןייז ףרַאד סָאד !ןדנעטש

 רעסעב ךיא ליוװ ,ךיא גָאז ,ןַאד *!שיטקַארּפמוא ךָאד זיא סָאד !שטייטס; : ןגָאז
 ןוא !ןגיל ןשיטקַארּפ ַא רַאפ רעדייא טייהראוו רעשיטקַארּפמוא ןַא רַאפ ןייטש

 -פיוא ןבָאה סָאװ ,ןעז ןטסימוא רימָאל ? שיטקַארּפמוא טייהראוו יד זיא םוראוו
 ןענָאילימ יד ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ? קיטקַארּפ רעייז טימ עשיטקַארּפ יד ןָאטעג
 -ַאּפ עסיורג יד ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ? דנַאלשטיײד ןיא ןעמיטש עשיטסילַאיצָאס
 יד ןופ ןוא קרַאמסיב רעביא גיז םעד ןופ ,ןשרַאמ עקיטרַאסיורג יד ןופ ,ןדַאר
 ? ןגיז עשיטקַארּפ ערעדנַא

 טימ טקיטפעשַאב טציא זיא ?טסילַאיצַאס רעכעלרעזייקק רעשטייד רעד
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 ןיא גנוגעװַאב עלַאיצָאס יד ןקיטשרעד וצ רעסעב יװ ,ןעמרָאפער "עשיטקַארּפ,

 ןייז ןיא .ָאטָאמ ןייז טציא זיא 7! ךיא לעפַאב ױזַא ! ךיא ליוו ױזַא; : דנַאלשטיײד

 "יטציא רעד זַא ,ןכָארּפשעגסױא ךעלטייד רעייז ךיז רע טָאה ןטַאדלָאס יד וצ עדער

 זיא טנייפ רעד ! ןיינ ,ךיירקנַארּפ טינ ,דנַאלסור טינ זיא דנַאלשטייד ןופ טנייפ רעק

 טימ !ןעלגנַאר טציא ךיז ןעמ ףרַאד םיא טימ ןוא םזילַאיצָאס רעשטייד רעד

 "עג טציא ןפרַאד ײמרַא רעשטייד רעד ןופ ןענָאנַאק-דרָאמ יד ,רעטרעוו ערעדנַא

 םרָאפער עטצעל יד !טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ רעקידייטרַאפ יד ןגעק ןייז טעטכיר

 זַא ,טָאברַאפ רעד זיא ,ןדלעמ ןעגנוטייצ יד יו ,טסילַאיצָאס ןכעלרעזייק םעד ןופ

 וצ ןרעהעג עכלעוו ,ןטפַאשטריוװ 79 יד ןכוזַאב טינ ןלָאז ןטַאדלָאס רענילרעב יד

 .ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד

 - ןענייז סָאד | ףמַאקילַאװ ןשיטקַארּפ םעד ןופ ןטכורפ יד ןענייז סָאד ,ָאזלַא

 טציא ןענייז עכלעוו ,ןעמיטש ןענָאילימ יד ןופ ,ןשרַאמ עדנעצנעלג יד ןופ ןגלָאפ יד

 + טידנַאב ןטניורקעג ַא ןופ עמיטש רעשיטָאּפסעד רעד רַאפ ןרָאװעג טמוטשרַאפ

 -ָאלש ,ןטקַאפ ןענייז םזילַאיצָאס ןכעלצעזעג ןשטייד םענופ ןטַאטלוזער יד

 -עגמוא םעד :געװ ןייא רָאנ טָאה רענָאיצולָאװער רעד סָאד ,ןזייווַאב עדנעג

 "ער עשירַאטנעמַאלרַאּפ ,עכעלצעזעג עלַא ; ןרענָאיצולָאװער ןייר םעד ,ןכעלצעז

 רָאנ ןענייז ,רעקיטילָאּפ ענזַאושזרוב ןופ טנעה יד ךרוד ןעייג עכלעוו ,ןעמרָאפ

 ןברַאפ ענייש טימ ןצנַאלג ןוא ןליּפש ,ךיוה רעד ןיא ךיז ןביוה עכלעוו ,ןזָאלב-ןפייז

 .רעסַאװ קיצומש לסיבַא קידנזָאלרעביא ,דלַאב ןצַאלּפ -- ןוא

 רע רַאבקנַאדמוא יוװ ,רעווש יוװ ,געוו ןייז ןצעזרָאפ זומ רענָאיצולָאװער רעד

 זומ גלָאפרע רעד ןעוו ,גלָאפרע ןַא ךָאנ ןגָאי טינ ךיז רָאט רע ; ןייז טינ טציא לָאז

 ,ןגייוושרַאפ טינ רָאט רע ; סימָארּפמָאק ןטסנעלק םעד טימ וליפא ןרעוו טפיוקעג

 וצ געוו םענעטָארטעגסױא טינ םעד ןכערבכרוד זומ רע ,שיגָאל ןוא תמא זיא סָאװ

 ןוא סייווש טימ ,גנורעפּפָאפיואטסבלעז טימ זומ רע ,טייהיירפ רענײמעגלַא רעד

 רעטנוא וליפא ,טגלָאפרַאפ ,טעטכַארַאפ .ערעל-סטייהיירפ ןייז ןקידיײטרַאפ טולב

 ,ענייר יד :ָאטָאמ ןייז ןעקניידעג רע זומ ,הילת רעד ןופ ןטָאש ןצרַאװש םעד

 י!ןדנעטשמוא ענייק רעטנוא ןסימָארּפמָאק ןייק ! טייהראוו עטעקַאנ
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 (רָאי ןקיבלצז ןיא טיוט ןייז רַאּפ טנְצָאנ ןבירשצנ)



 טיט טיט טינט טי טי טיט טיי נטורי

 ןעגנולייצועד

 יי, טי:



 ַא ר עוו

 ןוא 15 רָאי א ןעוועג טלַא סלָאמַאד ןיב ךיא .,דנַאלסור ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןשיווצ ךיא בָאה ןַאד ןיוש .ק טָאטש רעד ןיא ןרעטלע עניימ טימ טניואוועג בָאה

 ןבירשעג בָאה ןוא "טעָאּפ, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג עטנַאקַאב ןוא דניירפ עניימ

 עשיסור יד רַאפ טּפיוהרעביא ,עיזעָאּפ רַאפ טפַאשנדיײל ןיימ .עטכידעג עשיסור

 ןיא טקעװרעד ירפ ךיז טָאה ,ווָאסַארקענ ןוא ןיטיקינ רעטכיד

 -רעטסיימ ערעייז רעביא טכענ ןוא געט ליפ טכַארברַאפ בָאה ךיא .ןצרַאה ןיימ

 ךיא .קלָאפ ןשיסור ןעמערָא םענופ ןגרָאז ןוא ןדייל יד ןופ ןעגנורעדליש עטפַאה

 רענעגייא ןיימ ןיא טסענ רעייז ךיוא ןעבָאה ןדייל עדנענערב עזיד זַא ,טליפעג בָאה

 עניימ ןופ עליפ ןגעלפ ,זיא רעגייטש רעד יװ .ןבעל םענעגייא ןיימ ןיא ,טסורב

 -ָאבלַא ערעייז ןיא סָאװטע ןבײרשנָא ייז לָאז ךיא ,ןטעב ךימ עטנַאקַאב ןוא דניירפ

 ,וװ .ז .א גָאטסטרובעג רעייז וצ ערעדנַא ,ןעמ

 -ַאפ עקידנעטשנָא ,עכייר ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה עטנַאקַאב עניימ ןשיווצ

 ,רעטכעט ןוא ןיז עגנוי עכעלטע טַאהעג ןבָאה ייז .וו ָאל ַא גוט ר ָא ּפ עילימ

 יז .טיִזעָאּפ ןבָאה ביל רעייז ןגעלפ ןוא עיזַאנמיג ןיא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו

 ןבָאה ןוא ,רעדעפ ןיימ ןופ סױרַא זיא סָאװ ,טכידעג סעדעי טַאהעג ביל ןבָאה

 עזיד .רעטכיד רעטמירַאב ַא ןרעוו טפנוקוצ רעד ןיא טעװ רימ ןופ זַא ,טרַאוװרע

 טימ טסורב עגנוי ןיימ ןליפנָא ןגעלפ טנַאלַאט ןשרעדניק ןיימ ןגעוו ןעגנוניימ עטוג

 לָאמַא ךָאנ לעװ ךיא זַא ,ןעמיורט געלפ ךיא .ןעגנונפָאה עדליוו לָאמטּפָא ,עכייר

 ךָאנ בָאה ךיא ,תמא זיא סע .ריּפ סק עש  ַא רָאג רעדָא .ןָא ר י י ב. ַא ןייז

 טסואוועג רעבָא ,ן'ריּפסקעש טינ ןוא ןע'נָאריײב טינ ןענַאטשרַאפ טוג טינ סלָאמַאד

 .טלעוו רעד ןופ רעטכיד עטסערג יד רַאפ ייז טנכער ןעמ זַא ,ןיוש ךיא בָאה

 טָאטש ןופ ןרָאפסױרַא רעמוז ןדעי טגעלפ ווָאלַאגוטרָאּפ עילימַאפ עטוג יד

 ןשיוצ ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,גנוניואוו-רעמוז רענייש ַא ןיא ,עשטַאד ַא ףיוא

 רַאפ טיירג ןעוועג ןענייז סנגינעגרַאפ-רעמוז עלַא ואוו ,ןעמולב ןוא רענטרעג ענייפ

 ןוא גנוניואוו-רעמוז ענייש ַא יװ ױזַא ןוא .רעניואוונייא עכעלקילג עקיטרָאד יד

 -גייא ךימ ךיוא ייז ןבָאה ,ןרעדנַא ןטימ סנייא רעייז ןרינָאמרַאה רעטכיד רעגנוי א

 ןופ םעזוב ןעיירפ םעד ףיוא רעמוז םעד ייז טימ ןעגניירברַאפ לָאז ךיא ,ןדַאלעג

 טימ בָאה ןוא ןעגינעגרַאפ ַאזַא ןופ טמיורטעג גנַאל ןיוש בָאה ךיא .,רוטַאנ רעד

 רעטכיד עטמירַאב עלַא זַא ,ןזעלעג בָאה ךיא .גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא דיירפ

 טָאה קנַאדעג רעד ןוא ,סעשטַאד ערעייז ףיוא ןטַאנגַאמ עכייר ןופ ןדאלעגנייא ןרעוו

 . . . למיה ןטעביז ןיא ,טגָאז ןעמ יוװ ,ןביוהעגפיוא ךימ

 םעד .זידַארַאּפ ַא יו ,טרעבױצַאב ךימ טָאה ץַאלּפ-רעמוז רעלופטכַארּפ רעד

284 



 285 קרעוו םטָאטשעלעדע דוד

 םעד ןבעלוצרעביא ,טייהנגעלעג יד טַאהעג ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןיא לָאמ ןטשרע

 לזייה ןטקיטשרַאפ םעד ןשיווצ עכייר ןוא עמערָא ןשיוצ ט ס ַא ר טנָא ק ןפרַאש

 רעדלעוו טימ טלגנירעגמורַא ,ץַאלַאּפ ןדנצנעלג םעד ןוא ןרעטלע עמערָא עניימ ןופ

 ,ןעמולב ןוא

 טָאה גנורעטסייגַאב רעשירפ טימ .ןטפערק עשירפ ןעמוקַאב טָאה עזומ ןיימ

 ןוא םוטכייר ןדנצנעלג ןופ ,ןטלעװ ענעדיישרַאפ ייווצ יד ןרעדליש ןעמונעג יז

 םענייש ןייא ןיא .ערַאמכ ַא לָאמטּפָא טמוק ןיישנוז ךָאנ רעבָא .תולד ןדנעיירש

 ,עינָאס עקיטומטוג יד ,רעטכָאט עגנוי סווָאלַאגוטרָאּפ טנגעגַאב ךימ טָאה ןגרָאמירּפ

 טכַארבעג רימ טָאה יז ; עגינעגרַאפ ןוא דיירפ ןופ טניישעג טָאה טכיזעג לדייא ריא

 ןיא קילג ןופ לַארטש םעיינ ַא ןעגניירבניירא טעוװ ,טקניידעג טָאה יז סָאװ ,סעיינ ַא

 טניואוו רעכלעוו ,(דניקרעטסעווש) ןיזוק רעגנוי ריא : ךילמענ .ןבעל-רעטכיד ןיימ

 טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ זיא ןוא ,טלעוו רענדָאמ רעסיורג רעד ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא

 רעהַא ןעמוק ןגרָאמ טעװ ,רעטכיד ןוא רעלעטשטפירש עשיסור עטסערג יד טימ

 עלַא ןופ רענעק רעטמירַאב ַא ךיוא זיא רע ! רעמוז םעד ייז טימ ןעגניירברַאפ וצ

 ןַאד ,טנַאלַאט ןיימ ןענעקרענַא רָאנ טעװ רע ןעוו ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןרוטַארעטיל

 עשיסור עטסעב יד ןשיוצ ץַאלּפ ועד ןעמענרַאפ ןכיג ןיא לעוװ ךיא זַא ,רעכיז זיא

 ,רעטכיד

 ןעגנַאפעגנָא טָאה ץרַאה ןיימ .טגערעגפיוא רעייז ךימ טָאה סעיינ יד-טָא

 א .טכיזעג ןיימ ןיא סַאלב ָאד ,טיור ָאד : ןרָאװעג ןיב ךיא ,ןּפַאלק וצ רעקרַאטש

 ךיא ביוא ,קיגנעהּפָא זיא סע רעכלעוו ןופ ,ןָאזרעּפ יד טמוק ןגרָאמ ! טייקיניילק

 לסיבַא ךימ טָאה עינָאס !טינ רעדָא ,טעָאּפ רעשיסור רעטמירַאב ַא ןרעוו לָאז

 ךיא זַא ,טינרָאג טלפייווצ רענייק זַא ,טגָאזעג טָאה יז סָאװ םעד טימ ,טקיאורַאב

 וצ רעמ ךָאנ ךימ םוא ןוא ,רעטכיד רעלופטנַאלַאט ַא סלַא ןיזוק ריאְו לעפעג לעוװו

 ןוא זיר עשירפ עיסורג ַא טסורב ריא ןופ ןעמונעגּפָארַא יז טָאה ,ןרעטנומרעד

 ,קָאר ןיימ ןופ ץַאל םוצ טעליּפשעגוצ סע טָאה

 סָאװ ,קידנטכַארט ץלַא ,ןפָאלשנײיא טנעקעג טינ ךיא בָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ךיז בָאה ךיא ? עיזעַאּפ ןיימ ףיוא ןגָאז ןיזוק רעגרברעטעּפ רעטמירַאב רעד טעוו

 ףיוא ןכַאמ וצ ,ןזעלרָאפ םיא לָאז ךיא טכידעג ַא רַאפ סָאװ ,ּפָאק םעד ןכָארבעג

 םעד ןדנוצעגנָא בָאה ,טעב ןיימ ןופ ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא .קורדנייא ןטוג ַא םיא

 רַאפ בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןקוקכרוד ,טפעה ַא רעביא טצעזעג ךיז בָאה ןוא ּפמָאל

 סָאװ ,טכידעג א וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ךעלדנע .ןבירשעגנָא טייצ רעטצעל רעד

 ןפורעגסױרַא לָאמטּפָא בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,טכידעג ַא ,טביולעג רעייז ןבָאה עלַא

 עלַא יו ,טכידעג סָאד .עינָאס רעקיטומטוג רעד ןופ ןגיוא ענייש יד ןופ ןרערט

 בָאה ךיא .עמערָא יד ןופ ןדייל ןוא ןבעל סָאד טרעדלישעג טָאה ,עטכידעג עניימ

 ךיא .ןירעכַאמ-ושדנַאה ַא ןופ ,ןירָאטײברַא רעגנוי ַא ןופ לַאזקיש סָאד טנייװַאב

 ענדָאמ יד זיב ,טכענ יירד ,ייווצ ןעגניירברַאפ טגעלפ יז יװ ,ןבירשַאב טרָאד בָאה

 .ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז ,טנַארפ ןטַאז רעדָא ,עמַאד רעכייר רעד רַאפ *ושדנַאה;

 רעד ןופ טיור ןוא ןלָאװשעג ןגיוא עריא ,ךעלגעלק ױזַא ןעוועג זיא ןיול ריא
 ייווצ ןטיבעגמוא לָאמטּפָא ןוא ושדנַאה יד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ יד ,ךָאד ןוא ,טעברַא
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 רעכעלקערש רעד רעביא טכַארטרַאפ טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ,לָאב ןייא ףיוא רָאּפ

 יד סייווש ןוא טולב ריא טימ טצירּפשַאב ןוא טיינעג טָאה עכלעוו ,רעד ןופ עגַאל

 ןגָארקעג טינ טעברַא ריא רַאפ טָאה עכלעוו ,רעדנלע רעד ןופ ,ושי-דנַאה ענדָאמ

 "קנַארק רעדָא קעלס ןעוו ,גָאט ןצרַאװש ַא רַאפ ןשָארג ַא ןטלַאהַאב וצ םוא ,גונעג

 "רָאפ ןבילקעגסיוא ךעלדנע ךיא בָאה טכידעג סָאד טָא .ריט ןיא ןָא טּפַאלק טייה

 ןיימ ןגעלעג טציא זיא סע טנַאה סעמעװ ןיא ,טסַאג ןסיורג ןיימ רַאפ ןזעלוצ

 ,לַאוקיש-רעטכיד

 טכידעג ןיימ טגײלעגניירַא ,ןענַאטשעגפיוא ןגרָאמ ףיוא ךיא ןיב ירפ ץנַאג

 ןזעלעגכרוד טרָאד ךיא בָאה לָאמ עכעלטע .ןטרָאג ןיא קעװַא ןיב ןוא ענעשעק ןיא

 "נָא ךיז טימעג בָאה ךיא ,ןירעכַאמ וש-דנַאה רעמערָא רעד ןופ דיל סָאד ךיז רַאפ

 גנוניימ יד ןייז טעוו סע סָאװ ,ןפערט וצ םוא ,ןיז ןשיטירק ןטסעב ןיימ ןעגניירטשוצ

 סָאה ןעמ .ןעמוקעג עדנוטש יד זיא ךעלדנע .רעקיטירק רעגרוברעטעּפ םעד ןופ

 ןעמוקניײרַא זומ ךיא ןוא ָאד ןיוש זיא טסַאג רעגרוברעטעּפ רעד זַא ,טגָאזעגנָא רימ

 ,לַאז ןיא ןעמוקעגניײרַא ךיא ןיב ןצרַאה ןדנּפַאלק קרַאטש ַא טימ .ןסירגַאב וצ םיא

 ןעוועג ןענייז טסעג עדמערפ עקינייא ןוא סווָאלַאגוטרָאּפ עילימַאפ עצנַאג יד

 םייב .רעקיטירק רעטמירַאב ןיימ ןסעזעג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .לַאז ןיא טלמַאזרַאפ

 זַא ,טליפרעד ךיא בָאה ,ןשטנעמ םעד ףיוא ןפרָאװעג בָאה ךיא סָאװ ,קילב ןטשרע

 טָאה רע רעדייא זַא ,טליפעג בָאה ךיא .ןביל ןענעק טינ םיא לָאמנייק לעװ ךיא

 ַא סלַא טלייטרוארַאפ גנוטכַארַאפ טימ ןיוש ךימ רע טָאה טכידעג ןיימ טרעהעג ךָאנ

 ענייז ,טכיזעג ןסעגעגּפָא ,טעפ ןייז .רעבײרשנעמַארג ַא ,ןַאמערָא ןַא ,טשינרָאג

 "עג רָאלק טָאה סעלַא -- רעדיילק ענדָאמ-טסכעה עכייר ענייז ,ךעלעגיוא עקנילָאמש

 רענעסַאלעגסיוא רעטצוּפרַאפ רעד ןופ בייל ַא ,טנַארפ רעכייר ַא זיא סָאד זַא ,טדער

 ךימ טָאה עינָאס ןעוו ,רימ ףיוא טקוקעג לכיימש ןשיטָאּפש ַא טימ טָאה רע ! טלעוו

 ייוצ טגנַאלרעד רימ טָאה ןוא ,רעטכיד ןוא דניירפ רעייז סלַא טלעטשעגרָאפ

 -עגנָא בָאה ךיא ןעוו .לטנעה 'טעוװעדָאהעגסיוא ,סײװ-רָאמרַאמ ןייז ןופ רעגניפ

 ןוא טרעטיצעג קרַאטש עמיטש ןיימ טָאה טכידעג ןיימ םיא רַאפ ןזעל וצ ןעגנַאפ

 ןבָאה ןטנעמסידָאלּפַא .ןגיוא עניימ ןופ ךיז ןעלקייק ןרערט יו ,טליפעג בָאה ךיא

 ַא .ךעלגעווַאבמוא ןסעזעג זיא רעקיטירק ןיימ רָאנ .ןטייז עלַא ןופ טסירגַאב ךימ

 עינָאס עטוג יד .טכיזעג ןטעפ ןייז ףיוא טליּפשעג טָאה גנוטכַארַאפ עדליוו ,עזייב

 .םיא וצ ןעגנַאגעגוצ עטשרע יד זיא

 לופ ןגיוא טימ טגערפעג םיא יז טָאה -- ? לופטכַארּפ זיא סע ,תמא טינ---

 .ןגיוושעג עלייוו ַא טָאה רע .ןרערט טימ

 י עיזעָאּפ ןייק טינ זיא סָאד --- .ןעירשעגסיוא ךעלדנע רע טָאה --- ! ןיזנוא ---

 ! עיזעָאּפ ןייק טינ זיא סָאד !טעקשטַאּפעג !טמַארגעג זיולב זיא סָאד

 ןריצַאּפשמוא ןעגנַאפעגנָא טָאה ןוא ץַאלּפ ןייז ןופ ןענַאטשעגפױא זיא רע

 ןוא רימ ןגעג עדארג קידנלעטשּפָא ךיז טייצ וצ טייצ ןופ ,לַאז ןסיורג םעד רעביא

 ,טכיזעג ןיא גנערטש רימ קידנקוק

 טָאה גנוטכַארַאפ ןוא טָאּפש ןוא ,ןעגנַאפעגנָא רעדיוו רע טָאה --- ! עיזעָאּפ ---

 ,לדיימ רעטעברַא ןַא טרָאד סעּפע רימ טביײרשַאב ריא -- .ןָאט ןייז ןיא טרעהעג ךיז
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 םוראוו !עיזעַאּפ רַאפ טעשזוס רענייש ַא !ַאכ !ַאכ !ַאכ ...ושידנַאה טיינ סָאװ

 ַא טּפעטש רעדיינש ַא יו רעדָא ,עװטַארד ַא טכַאמ רעטסוש ַא יוװ ןעגניזַאב טינ

 טסנוק ענייר יד ,טסנוק יד !עיזעָאּפ ןייק טינ זיא סָאד ,ןַאמרעגנוי ןיינ ? קָאר

 ,רוטַאנ רעד טימ ךיז טגיטפעשַאב יז ! רעדיינש ןוא רעטסוש טימ ןָאט וצ טינ טָאה

 ! ןלַארטש ןוא ןעמולב עריא טימ ,ןטייהנייש עדנרעביוצַאב עריא טימ

 ןיא ,,טניירפ ןיימ ,קיטש ןצנַאג רעייא ןיא !ַאכ !ַאכ !ַאכ !עיזעָאּפ --

 לקערב ןייק ָאטינ זיא ןירעכַאמ-וש-דנַאה רעייא ןגעוו עיזעָאּפ רעצנַאג רעייא

 יז יװ --- ןוא ,טציווש יז יוװ ןוא ,ןרערט רעדיוו ןוא ןרערט .ץנַאלג רעשיטעטסע

 ןקידלַאװגרַאפ ךַאפנייא זיא סָאד !עפ ...טמוקַאב יז סנשָארג ליפיוו ןוא ,טצפיז

 ! טסנוק יד

 ?ןָאט לימ ןזעלעג ריא טָאה ?ר עמ ָא ה ןופ ףירגַאב ַא ריא טָאה --

 ןיינ !טסנוק רענייר ןופ ןלָאטסָאּפַא ערעזדנוא ערעדנַא טימ טנַאקַאב ריא טייז

 ץלַא ןופ רעירפ רעבָא .קנופ רעשיטעָאּפ ַא טכייליפ ךייא ןיא טילג סע ,ןַאמרעגנוי

 טפרַאד ריא ;ןבירשעג טציא זיב טָאה ריא סָאװ ,סָאד ןענערברַאפ ריא טפרַאד

 זיב טָאה ריא סָאװ ,סרעדיינש ןוא סרעטסוש ערעייא עלַא ּפָאק ןופ ןפרַאװסױרַא

 ןטייהמוד עלַא ערעייא טימ קיטרַאפ ןרעוו טצוו ריא ןעוו ,ןַאד ןוא ,ןעגנוזַאב טציא

 -רעטכיד עשיכירג יד טרידוטש ןוא קעװַא ךיז טצעז ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ

 ןַאד טעו ריא .טלעװ רעד ןופ ןטסנוק עלַא ןופ ןיטעג עתמא ענייר יד ,טסנוק

 ןפַאלקש ערעייא ,ךעלדיימ-קירבַאפ ערעייא ,סנירעכַאמ-וש-דנַאה ערעייא ןסעגרַאפ

 ןופ ,ןעמולב ןופ ןעגניז זדנוא טצעװ ריא .ןרערט ןוא ןטייק ערעייא ,רעלטעב ןוא

 ! רעטכיד רעתמא ןַא ןייז טעוװו ריא ןוא ,עביל ןופ ןוא ןייוו

 טקידנעעג ןיזוק רעגרוברעטעּפ רעד טָאה לכיימש םענעדירפוצטסבלעז ַא טימ

 טסכעה ןעוועג זיא רע ,ןעזעגסיוא טָאה סע יו ,עכלעוו ןופ ,עדער עגנַאל ןייז

 ,ןדירפוצ

 -סױרַא ךיא ןיב ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא טוה ןיימ טּפַאכעג בָאה ךיא

 ןעמוקַאב לָאמ ןייא טימ ןבָאה ןעגנונפָאה ענעדלָאג עניימ עלַא ,לַאז ןופ ןפָאלעג

 רעלופטנַאלַאט ַא ,רעטכיד ַא ןעוועג ךיא ןיב ןטכענ טשרע .דנואוו עכעלטיוט ַא

 -עג טציא זיב בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןענערברַאפ ךיא ףרַאד טציא ..ןוא ,טעָאּפ

 -סוש עניימ ּפָאק ןיימ ןופ ןפרַאװסױרַא !ןרערט עטסקילײה עניימ טימ ןבירש

 ןופ טדערעג טָאה רע גנוטכַארַאפ ַא רַאפ סָאװ טימ ,ךַא ....סרעדיינש ןוא סרעט

 עינַאס ןיימ טרעבױצַאב ױזַא טָאה סָאװ ,עיזעָאּפ רעבלעזרעד ןופ ! עיזעָאּפ ןיימ

 -רעטעּפ ַא טרָאפ זיא רע ? ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא ! עטנַאקַאב עניימ עלַא ןוא

 טָאה טכייליפ -- רעלעטשטפירש עטסעב יד טימ טנַאקַאב ,רעקיטירק ַא ,רעגרוב

 ...1 טכייליפ , . .טכער רע

 ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז בָאה ,ןטרָאג ןיא ץַאלּפ ןטכידעג ַא ןיא קעװַא ןיב ךיא

 רעקירעיורט ןיימ רעביא טכַארטרַאפ ךיז בָאה ןוא םיוב ןטכידעג ַא רעטנוא קנַאב ַא

 ,עגַאל
 טציא טעװ סָאװ ? טכיזעג ןיא עטנַאקַאב עניימ ןקוק טציא ךיא לעװ ױזַא יו

 -יינש ןוא רעטסוש ןופ רעטכיד ַא ? סוָאלַאגוטרָאּפ עקירעביא יד ןוא עינָאס ןגָאז
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 טכַארבעג טָאה לווייט רעכלעוו ןוא ! ןטכַארַאפ עלַא טציא ךימ ןלעוװ ייז ,ךא ! רעד

 ןופ ,קילג ןיימ ןופ עדנע ןַא טכַאמעג טָאה רע ? רעהַא טנַארפ רעגרוברעטעּפ םעד

 .עלעז ןיימ ןיא טנערבעג טָאה שינרעגרע עקיטפיג ...ןעגנונפָאה עניימ עלַא

 ערעווש ַא יוװ ,ץרַאה ןיימ ףיוא טגײלעגפורַא ךיז טָאה גנולפייווצרַאפ ערעטסניפ

 .היח רעדליוו ַא ןופ עּפַאל

 -פיוא ךיא בָאה קידנליו טינ ,טירט עטכייל טרעהרעד ךיא בָאה גנולצולּפ

 ,טרעבױצַאב יו ןציז ןבילבעג ןיב ךיא .ּפָאק ןיימ ןביוהעג

 רענעטלעז רערַאברעדנואו ַא טימ יורפ עגנוי ַא ןענַאטשעג זיא רימ רַאפ

 סָאװ ,ץנעגילעטניא עפיט יד ,עיגרענע יד רָאנ --- טייהנייש ריא טינ .טלַאטשעג

 טפַארק עשירטקעלע ןַא יו טָאה ,ןגיוא עדלימ עצרַאװש עריא ןופ טניישעג טָאה

 .עיטַאּפמיס רעמערַאװ רעטפנאז ןוא טייקכעלשטנעמ רעייז טימ ךיז וצ ןגיוצעג

 "עג ךיז יז טַאה -- ,ןעקנעד רעייא טכייליפ רעטש ךיא ,טקידלושטנַא --

 ךיא ,קנעד ךיא ,ךָאד -- .עמיטש רעכעלטניירפ רעליטש ַא טימ רימ וצ טעדנעוו

 ןגעקטנַא עדארג ןיואוו ךיא .ַארעװ זיא ןעמָאנ ןיימ .ךעלצינ ןייז טציא ךייא ןעק

 רעייא ןזעלעגרָאפ טָאה ריא ןעוו ,ןעוועג טנייה טרָאד ןיב ןוא זיוה סווָאלַאגוטרָאּפ

 ןגעוו גנוניימ ןייז טרעהעג ךיוא בָאה ךיא .ןיזוק רעגרוברעטעּפ םעד רַאפ טכידעג

 רע סָאװ ,קורדנייא םעד טקרעמַאב ךיוא בָאה ךיא .רעטכיד סלַא טנַאלַאט רעייא

 טימ ןבָאה וצ ךעלצינ רַאפ טציא ךיא קנעד םוראד ןוא ,ךייא ףיוא טכַאמעג טָאה

 םיוב ןופ גייווצ םעניילק ַא ןסירעגּפָארַא טָאה יז -- .ךערּפשעג םעניילק ַא ךייא

 .רימ ןבעל טצעזעג ךיז טָאה ןוא

 ןעגנַאפעגנָא יז טָאה -- ,טניירפ רעביל ןיימ ,גנוי רעייז ךָאנ טייז ריא --

 ךיז רַאפ טציא טעז ריא עכלעוו ,טלעוו יד --- .טסנרע ןוא ןפָא רימ ףיוא קידנקוק

 -סַאמ רעד רָאנ ךעלטנגייא זיא ,ןגיוא ענערַאפרעמוא ,עוויאַאנ ,עגנוי ערעייא טימ

 ,םיאורב יו רעמ טינ ןענייז ,ןשטנעמ טפור ריא עכלעוו ,יד .טלעוו רעד ןופ דַארַאק

 רעד ץוחַא רעבָא ,ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא עכלעוו ,םרָאפ רעד ןיא ענעפַאשַאב

 וצ ךיז טכער סָאד ןבעג ייז לָאז סָאװ ,טינרָאג ייז ןגָאמרַאפ םרָאפ רעכעלשטנעמ

 -שטנעמ םעד רעמ ןענידרַאפ סָאװ ,תויח עדליוו ןַארַאפ ןענייז סע .שטנעמ ןפור

 דייר ךיא .ךיז רַאפ טציא טעז ריא סָאװ ,ןשטנעמ ענעפורעג-ױזַא יד יו ,לוטיט ןכעל

 רעכייר רעד ןופ ,טניירפ ןיימ ,דייר ךיא ? ןײמעגלַא ןיא טלעוו רעד ןופ טינ טציא

 רעגרוברעטעּפ רעד ,רעקיטירק רעייא טרעהעג סע רעכלעוו וצ ,טלעוו רענדָאמ

 ןלעטשקעװַא ךיז טנעקעג טָאה ריא יו רעטכיד רעוויאַאנ ,רעגנוי ַאזַא רָאנ .ןיזוק

 טינ ןעד ריא טָאה ! דניק -- ! אושזרוב םענעסערפעגּפָא ןַא רַאפ טכידעג ַאזַא ןזעל

 עקידעכָאק טױעדיײילשעג טָאה דיל ןעיירט רעייא ןופ טרָאװ סעדעי זַא ,ןענַאטשרַאפ

 טבעלעג ןָא טייהדניק ןייז ןופ טָאה רעכלעוו ,טיזַארַאּפ םעד ןופ טכיזעג ןיא יילב

 עטרעטַאמעגסיױא רעטנזיט ןופ טולב ןוא סייווש םעד ףיוא ,גנונכער רעד ףיוא

 רעשיגרענע ןַא זיא טכידעג רעייא זַא ,טקרעמַאב טינ ןעד ריא טָאה ? ןפַאלקש

 -רעה רעד רַאפ לייטרוא-טיוט ַא ,קלָאפ ןעמערָא ןופ ןריּפמַאו עלַא יד וצ ךולפ

 טעוװ ריא ,וויאַאנ וצ ,גנוי וצ ךָאנ טייז ריא ,עז ךיא ,א !עיטַארקָאטסירַא רעדנעש

 זַא ,סייוו ךיא רעבָא ,טציא ךייא גָאז ךיא סָאװ סעלַא ןײיטשרַאפ טינ ךיוא טכייליפ
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 רעיא ןיא ןעגנילקּפָא ָאכע ןַא יו ןלעוו רעטרעוו עניימ ןעוו ,ןעמוק טעװ טייצ יד

 עניימ ןפיירגַאב ריא טעוװ ןַאד ,ןייטשרַאפ ךימ ריא טעװ ןַאד ןוא ,טסורב

 ...!רעטרעוו

 ןגיוא עריא יוװ ,טקרעמַאב בָאה ךיא .,ץַאלּפ ריא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא יז

 -נענערב ןופ ןביוהעג ךיז טָאה טסורב ריא .רעשילמיה ךָאנ ,רעלעה ךָאנ ןענייש

 ,גנוגערפיוא רעקיד

 יז טָאה --- ,ןגָאז וצ ךייא בָאה ךיא סָאװ ,סעלַא טינ ךָאנ זיא סָאד רעבָא ---

 ,למיה ןפיוא טינ ,טלעוו עטייווצ ַא ָאד זיא סע -- .רימ וצ טעדנעוועג רעדיוו ךיז

 -רעטעּפ עכלעזַא טייקכעלגעמ יד טיג סָאװ ,טלעוו ַא .דרע רעד ףיוא ָאד ןיימ ךיא

 רעטנזיוט ןפרַאװ ןוא סנקאנ ןוא רעזדלעה עטעפ ןעשַאּפוצּפָא ןצכינעגיוט רעגרוב

 ןופ טלעװ ַא .טלעװ רענרעדָאמ רעד ןופ סעטעקָאק ,סעסירטקַא ןופ סיפ יד וצ

 עטיוט עכעלקערש ,שינרעטסניפ ןוא ,טכענק עדנסיוומוא ,ענעגָאלשרעד ,עמערָא

 ךעלשטנעמ ַא יװ ,ןעז ריא טנעק טרָאד .טלעוו רענעי ןיא טשרעה ,שינרעטסניפ

 רַאפ טנכערעג טרעוו רעיהט עגיטולב ַא יו ,*רעיהט ןדליוו וצ ּפָארַא טקניז ןזעוו

 רעד רעמ סָאװ !סעּפַאל ענייז רעטנוא ןגיל ןפַאלקש רעטנזיוט ןוא ןשטנעמ ַא

 םרוט םענרעזייא ןכיוה ַא טימ .ייז רע זיא רעביל ץלַא ,טכענק ענייז טלעווק ןַאריט

 ,טכענק ערעייז ןופ טלעוו יד טלגנירעגמורַא עסַאלק עדנשרעה יד ,עכייר יד טָאה

 ןעגנירדכרוד טינ לָאז ,גנורעלקפיוא ןופ ,טכיל ןופ לַארטש רעקיצנייא ןייק ידכ

 ,ייז וצ

 טשַאװ רע .ףַאלקש טביילב ףַאלקש רעד !טריפמואירט ײנַאריט יד ןוא ---

 ,ץַאלּפ םענייר ַא ןבָאה "רעה, רעד לָאז ןגרָאמ ידכ ,ןדנואוו עטקיטולברַאפ ענייז ּפָא

 ... שטייב רענרעזייא רעד טימ ןסיימש וצ ןכלעוו ףיוא

 ןטַאדידנַאק עיינ ןפַאש וצ םוא ,רעדניק ערעייז סרעטומ ןעוועדָאה טרָאד --

 ןטיטעּפַא עשיריהט יד ןקידירפַאב וצ םוא ,עיצוטיטסָארּפ ןוא יײרעּפַאלקש רַאפ

 םוא ,טױט ןוא ןבעל ףיוא ןשטנעמ ךיז ןעלגנַאר טרָאד .אושזרוב ןכייר םעד ןופ

 ןופ ןשטנעמ ןלַאפ טרָאד .ץנעטסיזקע רעשיטניה ַא רַאפ ןעלטימ יד ןגירק וצ

 -עשוב טרָאד .ּפמוז ןקיבײא ןיא ןעגנַאלש יד ךיז ןרעמרַאפ סע ןוא ,גנולפייווצרַאפ

 "שטנעמ ןופ גנוטכינרַאפ-טסבלעז יד ;לַאג ,ןרערט ,טולב ,ןכערברַאפ ,טסעּפ ןעוו

 .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ עידעגַארט עטסכעלקערש יד ; טכעלשעג ןכעל

 ןופ ןדייל עכעלגערטרעמוא יד ןופ (תונברק) רעפּפָא יד ןלייצרעביא ןעק רע

 -רעה עדנעביל ,עקידלושמוא ,עלעבָאנ ליפיוו ,ןגָאז זדנוא ןעק רעוװ ? טײקמערָא

 ? טייקכעלשטנעממוא עכעלשטנעמ רעד ןופ טעדרָאמרעד ןרעוו רעצ

 -עטסײגַאב ןוא סַאה ,טרעטיצעג טָאה עמיטש ריא ןוא טדערעג יז טָאה ױזַא

 דליב ַא יו ,ןעוועג זיא טלַאטשעג עצנַאג ריא .ןגיוא עריא ןופ טצילבעג ןבָאה גנור

 ענָאדַאמ רעטפַאהרעביוצ ַא ןופ עמרָאפ עשילמיה יד ,טייהראוו ןופ ןיטעּפָארּפ ַא ןופ

 ,טייהשטנעמ רעדנעדייל רעד ןופ

 רענייק ביוא ,טרעהעגוצ ךיז טלָאװ יז יוװ ױזַא ,עלייוו ַא ןגיוושעג טָאה יז

 .היח --- שטייד ןוֿפ -- ריהט (+
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 ןעגנַאפעגנָא גנורעטסײגַאב ןוא רעייפ ןשירפ טימ טָאה ןוא ,ןרעטש וצ יז טינ טמוק

 : ןדייר

 ןוא ןעקנעד סָאװ ,ץרַאה סעדנעליפ ַא ןציזַאב סָאװ ,יד ןופ רעוו ,רעוװ ---

 ןביילב ןעק עקינעי יד ןופ רעװ ,טּפַאשלעזעג רעזדנוא ,טלעוו רעזדנוא ןפיירגַאב
 ןעק רעוװ ?עטלגָאװרַאפ ןוא עטבױרַאב יד וצ ןייג טינ ןוא ןטייוו רעד ןופ ןייטש

 ןעק רעוו ?1 רעגיט ןדליוו ַא ןגעג דניק קידלושמוא ןַא ןקידיײטרַאפ וצ ןגָאזּפָא ךיז

 -- טסיירט ןוא גנונפָאה ? שינרעטסניפ רעד ןיא טכיל ןגָארטנײרַא ןגָאזּפָא ךיז

 ןוא ןרערט יד ןופ ןרעקּפָא ךיז ןעק רעוו ? גנולפייווצרַאפ ןופ טלעוו רעד ןיא

 ןייז וצ געוו םעד םיא ןזייוו טינ ןוא ןשטנעמטימ ןכעלקילגמוא ןייז ןופ ןדנואוו

 רע ןעוו ,קיאור ןביילב ןעק ןייטש ַא רָאנ ! טייהיירפ ןייז וצ ,קילג ןייז וצ ,גנוטער

 רעד ןופ רעפּפָא עטקיטולברַאפ ,עטקילגמוארַאפ יד ןופ ןעיירשעג עדליוו יד טרעה

 ךיז ןעק ,טָאידיא רעקיטסייג ַא רעדָא ,עקילַאק ַא רָאנ ,טפַאשלעזעג רעקיטנייה

 -כערעג ןוא טייהיירפ ןופ לַאעדיא םעד רַאפ ןָאט טינ רָאג ןוא טקיטכערַאב ןליפ
 | ,טייקיט

 ןופ טכַאלעגסיױא ךיז טנָאה ,רעקיטירק רעייא ,ןיזוק רעגרוברעטעּפ רעד --

 -רעטכיד ערעייא טימ טצענַאב טָאה ריא ןדייל סנעמעוו ,רעדיינש ןוא רעטסוש יד

 ךיז ןלעװ סרעדיינש ןוא סרעטסוש יד ןעוו ,טייוו טינ רעבָא זיא טייצ יד ; ןרערט

 ןביולרע סָאװ ,יד וצ ןייז טעוו ייוו ןוא .ןצכינעגיוט רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןכַאלסיוא

 !טינ רעטכיד ןייק םיא רַאפ טייז ריא !קלָאפ ןעמערָא ןופ ןכַאל וצ טציא ךיז

 ךייא טסיה רע !ףיוא םיא ריא טקעװ ,ןסיוועג ןייז ןרעפעלשוצנייא טָאטשנא

 -רַאפ ץנַאג זיא סע !ןייוו ןוא עביל ,ןעיורפ ןופ ןעגניז ,טסנוק ענייר יד ןרידוטש

 ןבָאה רימ רעבָא .ביירטרַאפ טייצ םוצ לכליּפש ַא ךָאנ ןבָאה ליוו רע .ךעלדנעטש

 ןופ רעקעל-לעפָאטנַאּפ יד ,ןייוו ןוא עביל ןופ רעגניז יד ,גונעג רעביא ,גונעג ןיוש

 ! רעטכיד ערעדנַא ,רעדיל ערעדנַא טרעדָאפ טייצ יד ! עטַאז ןוא עכייר

 ;יירט םיא טביילב !קלָאפ ןדנדייל ןופ דניק סָאד טייז ריא ! טניירפ רעגנוי

 ענייז ןוא טניירפ ענייז םיא טגייצ ! ןדייל ענייז טגניזַאב ,טייהיירפ ןייז טקידייטרַאפ

 רַאפ רעבָא ,ףמַאק רעדנַא ץנַאג ַא טציא טרעדָאפ טייצ יד זַא ,ראוו זיא סע !טנייפ

 ךיוא ךָאד ,ןייטשרַאפ ריא טעוװ ןסקַאוװפיוא טעװ ריא .גנוי וצ ךָאנ ריא טייז םעד

 טביל ;עמערָא יד טסַאה סָאװ ,סעלַא טסַאה ,קלָאפ ןופ טנייפ יד ןופ טכייוו טציא

 ! טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ טביל סָאװ ,סעלַא טקידיײיטרַאפ ןוא

 יד רימ טגנַאלרעד לכיימש ןכעלדניירפ ַא טימ טָאה ןוא טקידנעעג טָאה יז

 | ,טנַאה

 -רעדנואוו ריא טיװ טגָאזעג יז טָאה --- ! ןעז ךָאנ ךיז ןלעוװ רימ ,ףָאה ךיא --

 .רעמייב עטכידעג יד ןשיווצ ןדנואוושרַאפ זיא ןוא עמיטש רעשיטַאּפמיס רַאב

 ןציז ןבילבעג ךיא ןיב קיזומ רעלופטסנוק רעסיז ןופ טרעבױצַאב יו סעּפע

 -- רעטרעוו עקילייה יד ןעגנולקעג ךָאנ ןבָאה ןרעיוא עניימ ןיא ,ץַאלּפ ןיימ ףיוא

 טמערַאװאוצ ,סקַאװ קיטש ַא יו ,גנורעטסיײגַאב רעראוו ןופ רעדניק עקיטסייג יד

 רעדנעילג רעד טימ ץרַאה ןיימ טמערַאוואוצ לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה ,םַאלפ ַא ןופ

 .ןטייקיטעט עקילייה ךָאנ ,טייהיירפ ךָאנ טשרוד
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 ײב זיא סעלַא ,טלעוו רעד ןופ ןעגנוניימ יד ,עיזעָאּפ ןיימ ,עטכידעג עניימ

 ןוא עמערָא יד רַאפ ףמַאק םעד ןגעק גײצליּפש ַא ,טינרָאג ַא ןעוועג טציא רימ

 -עג ןוא טייהראוו ןופ ןעמָאנ ןיא טעברַא רעכעלרעה רעד ןגעג ,עטקירעדינרע

 | ! טייקיטכער

 ,עינָאס עקיטומטוג יד טנגעגַאב ךיא בָאה ןטרָאג ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו

 טָאה ןיזוק ריא סָאװ ,ןצרעמש יד ךָאנ ךימ ןטסיירט וצ םוא ,טכוזעג ךימ טָאה יז

 ןעזרעד ךימ טָאה יז ןעוו ,ןרָאװעג יז זיא טניוטשרעד יו רעבָא ; טכַאזרוארַאפ רימ

 ,טכיזעג ןדנעמַאלפ ןיימ ףיוא קורדסיוא ןשיגרענע ןַא טימ ,ןקיטומ ַא

 ,טרעדנואוורַאפ טגערפעג ךימ יז טָאה --- ? ןעשעג זיא סָאװ ---

 ! גײצליּפש ַא ץלַא זיא סָאד ,רעדיל ,עיזעָאּפ ! עינָאס עביל ןיימ ,טינרָאג ---

 ןוא ןגרָאז וצ זיא סָאד ,טכילפ ערעסערג ַא ָאד זיא סע -- .טרעפטנעעג ךיא בָאה --

 !ןשטנעמטימ ערעזדנוא ,עכעלקילגמוא ןוא עמערָא יד רַאפ ןפמעק

 ןוא ןגיוא עטוג ענייש עריא טימ טשימעצ יו טקוקעגנָא ךימ טָאה עינָאס

 ,טרעפטנעעג טינ טרָאװ ןייק רימ טָאה

 ןוא טכַאדעג ךָאנ רעמיא בָאה ךיא .געט עכעלטע ןעגנַאגעגייברַאפ ןענייז סע

 ַאזַא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עקיניזפיט יד ןגעוו ,ַארעװ ןופ טמיורטעג

 טָאה יז סָאװ ,ץלַא טינ ךָאד : טסורב ריא ןופ ןסירעגסױרַא ,רעייפ ַאזַא טימ ,טפַארק

 זַא ןכָארּפשרַאפ רימ טָאה יז ,ראוו זיא סע .ןענַאטשרַאפ טוג ךיא בָאה טגָאזעג

 ,טגָאזעג רימ טָאה יז סָאװ ,ץלַא ןייטשרַאפ טוג ךיא לעװ ןסקַאוװפיוא לעװ ךיא

 ךיא ןיב .ןַארעװ טימ טדערעג בָאה ךיא טייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה רימ רעבָא

 טימ ןדייר לָאמַא ךָאנ ןוא ןעז טלָאװעג יז בָאה ךיא ! רָאי ןעצ ףיוא ןסקַאוװעגסיוא

 עסיורג יד ןפיירגַאב ןוא עמיטש ריא ןופ קיזומ עשילמיה יד ןרעה לָאמ ַא ךָאנ ,ריא

 ,ןכָארּפשעגסיױא טָאה יז סָאװ ,ןטייהראוו

 ךיא בָאה ךָאד .ןסָאלשטנַא טינ ךיז ךיא בָאה זיוה ןיא ריא וצ ןיײילַא ןייג

 זיא רעכלעוו ,רעציזַאב דנַאל ןכייר ַא ייב .ןפלעה רימ טעוו לַאפוצ ַא זַא ,טקנעדעג

 ,לָאב ַא ןגרָאמ ףיוא ןייז טלָאזעג טָאה ,סווָאלַאגוטרָאּפ יד טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג

 טרָאד ךיא לעוװ טכייליפ ,קנַאדעג רעד ךָאד ,רעלעב טבילעג סָאװ קינייו בָאה ךיא
 עדנוטש יד ןטרַאוװרע וצ דלודעגמוא טימ טכַאמעג ךימ טָאה ,ַארעוװ ןיימ ןענעגעגַאב

 רעטוג רעד טימ טײרדעגמורַא ךיז ךיא בָאה ךעלדנע .לָאב ןדנצנעלג םעד ןופ

 -ַאד עטצוּפרַאפ ךייר טימ טקַאּפעגנָא ,לַאז םענעטכיױלַאב לופטכַארּפ םעד ןיא ַאינָאס

 יד וצ זיב ןגָארק ןכיוה ַא ןיא ,טניישעג ךיוא טָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,ןרעה ןוא ןעמ

 ףיוא קידנקוק רָאנ ,םוראוו טינ סייוו ךיא .רעקיטירק רעגרוברעטעּפ ןיימ ,ןרעיוא

 ַא ןיא ןעזעג לָאמ ַא בָאה ךיא ןכלעוו ,טָאידיא ַא ןָא טרעניארע ךיז ךיא בָאה םיא

 וצ טכַארבעג ךימ טָאה סָאװ ,ןגַארק רעכיוה רעד ןעוועג סע זיא טכייליפ .קריצ

 עליפ ,סו ַא ר ט ש ןופ ןצלַאװ עסיז יד טליּפשעג טָאה קיזומ יד .גנורעניארע ַאזַא

 ןיימ ,ןעזעג טינ ךיא בָאה ןַארעװו ןיימ רעבָא ,רימ םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה ןרוגיפ

 ,ייז ןשיװצ ןעוועג טינ זיא ארעוו

 ענעדייז יד ןופ יירעשזושז יד ,ײרעצנַאט יד ןרָאװעג סאמנ ןכיג ןיא זיא רימ

 עסיז-רעקוצ יד טימ ןעמַאד יד ןוא רעטכיזעג עמוד יד טימ ןטנַארפ יד ,ךעלדיילק
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 ןרעדנַאװ קעװַא ןיב ןוא לַאז ןופ טע'בנג'עגסױרַא ליטש ךיז בָאה ךיא .ךעלעכיימש

 ,טנגעג רענעי ןיא טייוו ןעליימ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,דלעפ ןרעביא

 ןַארעװ ןגעוו ןעקנַאדעג עניימ ,עקיטכיל ַא ,עמערַאװ ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד
 ךיא בָאה 7? ןייז טציא יז ןעק ואווע .טונימ ַא ףיוא טינ ןזָאלרַאפ טינ ךימ ןבָאה
 ןעוו ,טונימ 15 ַא ןעגנַאגעגּפָא ןיב ךיא *? זיוה ןיא ןיילַא ןציז יז לָאז, ,טכַארטעג

 טָאה טרָאד .עקזייה עטקעדַאב-יורטש טימ עניילק ַא טייוו טינ טקרעמַאב בָאה ךיא
 ןגעלפ רימ .ַאטיקינ ןעמָאנ ןטימ ,רעיוּפ רעטנַאקַאב טוג ַא רעניימ טניואוועג

 געלפ ךיא ןוא ץלָאה ןקַאה טגעלפ רע .,דלַאװ ןיא ןעמַאזוצ םיא טימ ןייג לָאמטּפָא
 -ַאב טציא בָאה ןוא ןעזעג טינ געט עכעלטע ןיוש םיא בָאה ךיא .סעדגַאי ןכוז

 ןעוועג זיא עכלעוו ,בייוו ןייז ןוא ַאטיקינ טכַאמ סָאװ ןעז ןוא ןײגניײרַא ןסָאלש
 ,דלעפ ןפיוא ןירעטעברַא עקיסיילפ ַא רעייז

 ןופ ןוא ,דלעפ םוצ לרעטסנעפ ַא טַאהעג טָאה עקזייה-רעיוּפ עניילק סָאד

 ,טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .לרעייפ ךַאװש ַא טקנַאצעג טציא טָאה לרעטסנעפ

 -עגרָאפ גנולצולּפ ךיז טָאה דליב טעטרַאװרעמוא ןַא רַאפ סָאװ ןוא ,טקוקעגניײרַא
 ! ןגיוא עניימ רַאפ טלעטש

 ןיא .לטכיל ןדנעקנַאצ ַא ןופ ןטכױלַאב םיוק ןעוועג זיא לזייה עניילק סָאד

 עטרעיוּפ עגנוי יד ןגעלעג זיא רעטערב עטקַאהעגפיונעצ עכעלטע ףיוא לקניוו ַא

 זיא ,קנַאב רענרעצליה ַא ףיוא ,ריא ןגעג עדארג .טיוט רעד יװ ,סַאלב ,קנַארק
 ןלַאפעג סעילַאװכ ערעווש יוװ ןענייז רָאה עטכידעג עצרַאוװש עריא .ַארעװ ןסעזעג

 טָאה יז .טרעמיקרַאפ ןוא סַאלב ןעוועג ךיוא זיא טכיזעג ריא .ןעלסקַא עריא ףיוא
 טָאה ןוא עטרעיוּפ רעקנַארק רעד ןופ טנעה ערַאד יד ,טנעה עריא ןיא ןטלַאהעג

 ןגיוא עטרערטרַאפ יד ןיא טקוקעגנײרַא ןגיוא עשיטַאּפמיס ,עטפנאז עריא טימ

 ,ןיפַאלקש רעדנדייל רעד ןופ

 טכיזעג ןייז ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןייז ,ַאטיקינ ןסעזעג זיא לקניוו ןטייווצ ַא ןיא

 טסורב ןייז יו ,ןעזעג בָאה ךיא ,.טנעה-רעטעברַא עסיורג רָאּפ יד ןיא ןטלַאהַאב

 ךיא !ַאטיקינ רעמערָא ....טנייוועג רעטיב ,טנייוועג טָאה רע .ןביוהעג ךיז טָאה
 קידנליוו טינ יו בָאה ךיא .,ןגיוא עניימ ןופ ךיז ןעלקייק ןרערט יװ ,טליפעג בָאה

 םעד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג ןוא ענעצס רעקירעיורט רעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז

 טָאה טרָאד .ןרעייפ טנזיוט טימ ןטייוו ןופ טניישעג טָאה רעכלעוו ,ץַאלַאּפ ןכייר
 עכייר .סרעכעב ענעדלָאג יד ןיא טמיושעג טָאה רעינַאּפמַאש ןוא טכַאקעג טציא
 ַא ייב ,לזייה םערָא ןַא ןיא ,ָאד ןוא ...טריזומַא לופטכַארּפ ךיז ןבָאה ןעמַאד

 גנוי ַא ךיז טָאה ,גרָאז ןֹוא טיונ ןופ ןכָארבעצ ןוא טרעטַאמרַאפ ,לטכיל ןדנעקנַאצ
 ןבָארגעגסיױא טָאה רעוו .טיוט ןקיטייצמוא םעד טימ טלגנַארעג ןזעוו ךעלשטנעמ
 טימ ךָאנ ? רעוו ? בורג ערעטסניפ עטלַאק ַא גנילירפ-סנבעל ריא ןיא ריא רַאפ
 .עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע קיטכיר טנעקעג טינ ךיא טלָאװ קירוצ געט עכעלטע
 לטלעוו לקנוט ןיימ ןטכױלַאב טָאה ךאלמ רעד ןעוו ,ַארעװ ןעוו ,טציא ,טציא רעבָא

 טָאה סע רעוו ,טסואוועג ךיא בָאה טציא ,גנוניישרע רערַאברעדנואוו ריא טימ
 רעטנזיוט ערעדנַא ךָאנ ןוא עלעעז עגנוי יד טעדרָאמרע טָאה סע רעוו ,טרעטַאמרַאפ
 טייצ רעד ןיא ,טיונ ןוא טנלע ןכעלקערש ןיא ןברַאטש ,ןלַאפ סָאװ ,ןעניפַאלקש
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 ועד ,דליב סָאד -- .רעלעב עכייר ףיוא ךיז ןריזומַא עטַאז יד ,עכייר יד ןעוו

 ס'ַארעװ ןופ עיצַארטסוליא עדנעגָאלש ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא ,טסַארטנָאק

 ןרָאי ליפ קעװַא ןיוש ןענייז סע ןעוו ,טציא ! ןעקנַאדעג עפיט עריא ןופ ,רעטרעוו

 טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,ןעגנורַאפרע ערעטיב ןוא ףמַאק-סנבעל ןרעווש ַא ןופ

 ןופ ליפ ייב זיא ,טייוו ךעלקערש ,טייוו יו ןעז וצ טייהנגעלעג עקירעיורט יד

 רימ ייב זיא טציא -- ,טַאט ןופ טרָאוו סָאד סרעוט עלַאקידַאר ערעזדנוא

 -ײרּפעג רָאנ טינ טָאה יז !ַארעװ ןופ גנורענירע יד רעקילייה ךָאנ ,רערעייט ךָאנ

 "ינרע ןוא עטקירדרעטנוא יד רַאפ (ןייז בירקמ) ןרעפּפָא סעלַא ןזומ רימ זַא ,טקיד

 ןבעל ץנַאג ריא ,קנַאדעג רעדעי ריא ,עלעז ריא ,ץרַאה ריא ךיוא רָאנ .עטקירעד

 ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןטילעג ןבָאה סָאװ ,יד וצ ןבעגעגּפָא רעמיא יז טָאה

 בָאה ךיא ביוא ןוא .םזיטָאּפסעד ןוא ײנַאריט ןופ ךָאי סָאד סעציילּפ ערעייז ףיוא

 ןיימ זַא ,טַאט ןיימ ןכערּפשרעדיװ טינ לָאז טרָאװ ןיימ זַא ,טבערטשעג ןבעל ןיימ ןיא

 טעטכילפרַאפ טימרעד ךיא ןיב ןַאד ,ץרַאה ןיימ ןופ ָאכע יד רָאנ ןייז לָאז רעדעפ

 .ןַארעװ וצ ,טנגוי ןיימ ןופ לַאעדיא םעד וצ

 ןעמערָא םעד ייב ןענַאטשעג טקרעמַאבמוא ױזַא ךיא ןיב טונימ עגינייא ךָאנ

 -סױרַא טכַארטרַאפ ,ליטש זיא ַארעװ .טירש טרעהרעד ךיא בָאה ךעלדנע ,לזייה

 טָאה ןוא ןדייל עקיבייא ןוא טײקמערָא ןופ טסענ ןקירעיורט םעד ןופ ןעגנאגעג

 יז .ןעגנַאגעגכָאנ עלייוו ַא ןיב ךיא .דלעפ ןטיירב ןרעביא גנַאג ריא טעטכירעג

 ,טקרעמַאב טינ ךימ טָאה ןוא ןעקנַאדעג עריא ןיא טפיטרַאפ ןעוועג זיא

 רעטיצ ןטכייל ַא טָאה יז .ןָאטעג ףור ַא ךעלדנע ךיא בָאה -- !ַארעװ --

 -טניירפ ַא טימ טקעדַאב ךיז טָאה טכיזעג ריא ; טקוקעגמוא ךיז טָאה ןוא ןבעגעג

 .קילב ןיימ טנגעגַאב טָאה יז ןעוו ,לכיימש ןכעל

 ,ןפורעגּפָא ךיז יז טָאה -- ! רעטכיד רעגנוי ןיימ ,ָאד רָאג ריא טייז { ױזַא --

 ןופ לָאב ןטמירַאב םעד ףיוא ,טרָאד טציא טייז ריא ,טקנעדעג בָאה ךיא --

 ! ווָאקַאשטלאב "ןידָאּפסָאג,

 יו טליפעג בָאה ךיא) .טרעפטנעעג ךיא בָאה --- ,טרָאד ןעוועג ןיב ךיא --

 ,ןביילברַאפ טרָאד טנעקעג טינ בָאה ךיא רעבָא --- (עדנַאש רַאפ טנערב טכיזעג ןיימ

 ! טפַאשלעזעג עטלַאק ,עטצוּפעגסיױא יד טקיטש ךימ

 : ןגיוא עכייר-ןעקנַאדעג ,עסיורג עריא טימ טקוקעגנָא עלייוו ַא ךימ טָאה יז

 ,ענעי !רענייטש עטצוּפרַאפ ןעמולב ןוא דייז טימ ענעי טינ טביל ריא ,ָאזלַא ---

 ַא ןוא ,טגערפעג ךימ יז טָאה -- !רעלטעב עטריצעגסיוא טנעמיד ןוא דלָאג ןיא

 .עמיטש ריא ןיא טרעהעג ךיז טָאה ,דנע ןַא ןָא רעיורט ַא ,טייקרעטיב

 יד ןטלַאהניא רעטייוו קידנענעק טינ ,ןפורעגסיוא ךיא בָאה --- !ַארעװ --

 רעד וצ ,ריא וצ טליפעג בָאה ךיא סָאװ ,גנורעטעגרַאפ יד ,גנוטכַא יד ,עביל

 ץנַאג ַא ןרָאװעג ךיא ןיב טנגעגַאב ךייא בָאה ךיא טייז ,ַארעװ --- יורפ רעלעבָאנ

 ןדייל ןוא טיונ רעבָא ,גנוי רעייז ךָאנ ןיב ךיא ,(תמא) ראוו זיא סע ,שטנעמ רעדנַא

 ןעוו ,ַארעװ ,ןענַאטשרַאפ ךייא בָאה ךיא .ןרָאי ענייז ןופ רעטלע ןשטנעמ םעד ןכַאמ

 סלַא ,עטרעױּפ רעמערָא רעד ןופ טעב םעד ייב טרָאד ןעזעג טציא ךייא בָאה ךיא

 ךיוא בָאה ךיא -- : עטנעלע ןוא עטלגָאװרַאפ יד ןופ רעטסיירט ַא ,(ךאלמ) לגנע ןַא
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 לָאמנייק ןעקנעד ןוא ,ןריטעקָאק ןוא ןצנַאט ייז יוװ ,טרָאד ןעיורפ ערעדנַא יד ןעזעג

 -טיונ יד ןָא ,טניירפ ַא ןָא ,םייה ַא ןָא ןטכַאמש סָאװ ,יד ןגעוו טינ ןבעל רעייז ןיא

 סַאה ךיא ןוא םוטכייר רעייז ןיא ןעזעג ייז בָאה ךיא .ןבעל םוצ ןעלטימ עטסקידנעוו

 יד ןיירַא ןעגנערב סָאװ ,יד סלַא ,עמערָא יד ןופ טנייפ יד סלַא ייז סַאה ךיא ;יײז

 טגָאז ,ַארעװ ! רעדירב ןוא רעטסעווש ערעייז ןופ רעצרעה יד ןיא ןדייל עטסערג

 רַאפ זיא טרָאװ סעדעי רעייא ; סעלַא ףיוא טיירג ןיב ךיא .ןָאט לָאז ךיא סָאװ ,רימ

 ןבעל ליוו ךיא ,סווָאלַאגוטרָאּפ יד ייב ןביילב טינ רעמ ןעק ךיא ,םוטקיליײה ַא רימ

 ךימ טנרעל !געוװ םעד רימ טזייוו ,ַארעװ .טייז ריא יװ ,ןשטנעמ עכלעזַא ןשיווצ

 !שטנעמ רעטסנרע ןַא ,(רעתמא) רעראוו ַא ןייז וצ ,ךעלצינ ןייז וצ

 ןיימ ..רעייפ ליפ ױזַא טימ טדערעג ךיא טָאה ןבעל ןיימ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 גָאז ךיא זַא ,טליפעג ךיא בָאה טרָאװ ןדעי טימ רעבָא ,טרעטיצעג טָאה עמיטש

 ,טליפעג ךיוא בָאה ךיא .טקירדעג ךימ גנַאל ןיוש טָאה סע סָאװ ,סָאד סױרַא טציא

 רעכלעוו ןיא ,ןָאזרעּפ ַא טנגעגַאב ךיא בָאה ןבעל ןיימ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סָאד

 ןיא ,ןָאזרעּפ ַא .טסייג ןכעלשטנעמ ןופ לרעּפ עטסנייר יד ןגרָאברַאפ ןענייז סע

 -ערטש עטסלדייא יד ,ןעקנַאדעג עטסנעש יד טריזילאטסירק ךיז ןבָאה סע רעכלעוו

 -רעדניק ןיימ ןופ טרירעג ןרָאװעג זיא יז .טייהשטנעמ רעדנעקנעד רעד ןופ ןעגנוב

 ,טכיל םוצ געוו םעד רימ ןזייוו ןטעבעג יז בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,טעטיוויאַאנ רעש

 טנַאה ריא טגנַאלרעד רימ טָאה יז .ןרערט ןופ טכייפ ןעוועג ןענייז ןגיוא עריא

 ; לכיימש ןכעלדניירפ ַא טימ טגָאזעג טָאה ןוא

 ךיא ,ןדָאב ןטוג ַא ףיוא ןלַאפעג ןענייז רעטרעוו עניימ סָאד ,ךימ טיירפ סע ---

 -רעטנוא ןוא עמערָא יד ןופ טניירפ רעטסנרע רעד רעמיא ןייז טעוו ריא זַא ,ףָאה

 רעביא טקנעד ,רוטַארעטיל עשיסור יד טנרעל ,גנוי ץנַאג ךָאנ טייז ריא .עטקירד

 הוערַאסיּפ ,יקסנילעב ,וָאבוילַארכ ַאד ַא ןופ ןטפירש יד

 ַא רַאפ ןעניד ךיא עמ סווָאסַאוקענ לָאז ;יקסוועשינרעשט

 רעייא ןיא --- (ייו ו ָא ט ע מ כ ַא ר .ַא ןופ ןבעל סָאד ןוא ,ןביירש רעייא ןיא לעדָאמ

 -רַאטש רעד ,רעקידייטרַאפ ַא טרעדָאפ טכענק רעכַאװש רעד זַא ,טקנעדעג .ןבעל

 טעװ ריא ןעוו ,לָאמַא ןעמוק ןיוש טעװ טייצ יד ! רעפמעקַאב ַא --- טָאּפסעד רעק

 ,ןפאוו ערעייא ןענייז סע ואוו ןוא זיא דלעפטכַאלש סָאד ואוו ,ןעזנייא ןיוש ןיילַא

 ךָאנ רָאנ ,טדיישעצ ךיז ןבָאה רימ ןוא טנַאה ריא טגנַאלרעד רימ טָאה יז

 -מוא ױזַא ןעוועג זיא ןעזרעדיוו סָאד .ןַארעװ ןעזעג ךיא בָאה לָאמ ןקיצנייא ןייא

 ןענייז סע .ןסעגרַאפ טינ לָאמנייק םיא ןעק ךיא זַא ,קירעיורט ױזַא ,טעטרַאװרע

 סע .דלעפ ןיא ריא טימ ךערּפשעג ןטצעל ןיימ ךָאנ געט עכעלטע ןעגנַאגעגיײברַאפ

 טָאה ןעמ ,טעב ןיא ןגעלעג ךָאנ ןיב ךיא .ירפ רעד ןיא 6 רעגיײזַא ןעוועג זיא

 ,יירשעג ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .זיוה סווָאלַאגוטרָאּפ ןופ טייוו טינ ץעגרע ןסָאשעג

 ןוא ןָאטעגנָא לענש ךיז בָאה ,טּפַאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא .סיפ ליפ ןופ יירעפיול ַא

 ןבילקעגפיונעצ ךיז טָאה ןשטנעמ עסַאמ עסיורג ַא .זיוה ןופ ןפָאלעגסױרַא ןיב

 עצנַאג ַא טרָאד ןעזעג בָאה ךיא .ַארעוװו ןיימ ןופ זיוה םעד ןבעל ,זדנוא ןופ טייוו טינ

 "? טַאלעד ָאטשט , :ןַאמָאר ס'יקסוועשינרעשט ןיא דלעה-טּפיוה --- ווװָאטעמכַאר (5
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 -עגמורַא ןעוועג זיא זיוה עצנַאג סָאד ,טיײל-יײצילָאּפ ןוא ןעמרַאדנַאשז ןופ עדנַאב

 .קער עיולב ןיא ןשטנעמ טימ טלגניר

 עלעבָאנ ןיימ, .טרעדנואוורַאפ טגערפעג ךיז ךיא בָאה *7 ןייז סָאד לָאז סָאװ;

 עניימ ףיוא טנַאה ערעװש ַא טליפרעד ךיא בָאה טונימ רעד ןיא .? . .? ַארעװ

 ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןיזוק רעגרוברעטעּפ רעד ןענַאטשעג זיא רימ ןבעל .,ןעלסקַא

 -ַאנַאװַאה ַא ןגינעגרַאפ סיורג טימ טרעכיורעג טָאה ןוא קָאר-ןגרָאמ םענעדייז

 ,רַאגיצ

 קידנגייצ ,ןָאטעג גערפ ַא ךימ רע טָאה ? טניימ סָאד סָאװ ריא טייטשרַאפ --

 .ןעמרַאדנַאשז יד ףיוא רעגניפ ןסייוו ןייז טימ

 טסייוו טכייליפ ןוא .קידלושמוא ץנַאג טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ! ןיינ ---

 ! ךייא טעב ךיא ,רימ טרעלקרע ,זיא סָאד סָאװ ריא

 א ןוא טרעפטנעעג טנַארפ רעד טָאה !ןגינעגרַאפ ןטסערג םעד טימ ---

 טָאה ,זיוה םענעי ןיא ,טרָאד --- ,ןָאט ןייז ןיא טרעהעג ךיז טָאה טָאּפש רעשלעפייט

 -געג ַא ןייז וצ טביולרע ךיז טָאה ַארעװ יד .ַארעװ ןיליירפ עסיוועג ַא טניואוועג

 -פיוא טביולרע ךיז טָאה יז .ןצעזעג ערעזדנוא ןופ ,גנוריגער רעזדנוא ןופ ןירענ

 ליוו עכלעוו ,ערעל עכעלרעפעג ַא ייז ןשיווצ ןטײרּפשרַאפ ,םירעיוּפ יד ןצעהוצ

 טָאה יז .ןבעל-ןעילימַאפ ןופ עיצידַארט עטסקיליײה יד ןוא עיגילער ןטכינרַאפ

 טנעקעג טינ יז טָאה רענייק זַא ןטפעשעג עריא טריפעג גולק ױזַא טציא זיב

 יז טָאה ןעמ .רעניד עיירט ןוא דניירפ גונעג ךָאנ טָאה רעזייק רעד רעבָא .,ןּפַאכ

 ןיא ;ןסיורד ןיא טונימ 20 זיב ײצילָאּפ יד ןטלַאהעג טָאה יז .טקַאּפעג ךעלדנע

 עכלעוו ןופ ,ןריּפַאּפ עכעלרעפעג טנערברַאפ יז טָאה ,סיוא טעז סע יװ ,טייצ רעד

 ףיוא ןסָאשעג לָאמ יירד טָאה יז .שַא עטנערבעצ ןענופעג טציא טָאה ײצילָאּפ יד

 .וירב עמייהעג עריא עלַא ןטכינרַאפ ןוא טייצ ןעניוועג וצ םוא ,ןעמרַאדנַאשז יד

 טלעוו רעזדנוא ןעגנערבמוא ןליוו ייז .ךַאז עכעלרעפעג ַא זיא סָאד ,ךייא גָאז ךיא

 ! רעדרעמ ןוא רעביור ןופ טפַאשלעזעג ַא ,סָאַאכ ַא ןכַאמ ןוא

 עטסלעבָאנ יד זיא ַארעװ --- .ןעירשעגסיוא ךיא בָאה --- ! ןגיל ַא זיא סע ---

 ! טלעוו רעד ןיא יורפ

 ךיז ריא טליוו טכייליפ -- .טכַאלעצ ךיז רע טָאה -- !ַאכ !ַאכ !ַאכ --

 !(*טסָאּפערק יקסווָאלװַאּפָארטעּפ ןיא לַאזקיש ריא טימ ןלייט

 רעטיצ ַא בָאה ךיא ,ןטייק ןופ גנַאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה טונימ רעד ןיא

 ןעגנַאגעג זיא ןעמרַאדנַאשז ןופ טײלגַאב .זיוה סַארעװ וצ ןפָאלעג ןיב ןוא ןָאטעג

 ,ענייש עריא ,ןסָאלשטנע ןוא קיאור רעבָא סַאלב ןעוועג זיא טכיזעג ריא ,ַארעוװ

 טנעה עריא ,ךיז םורַא טקוקעג קיטומ ןוא ץלָאטש ןבָאה ןגיוא ערַאברעדנואוו

 ייב ןעגנולקעג ןבָאה עכלעוו ,ןטייק ענרעזייא ערעוװש ןיא טדימשעג ןעוועג ןענייז

 .רענעגנַאפעג רעד ןופ טירש ןדעי

 ,טּפַאלקעג ךעלקערש רימ ןיא טָאה ץרַאה ןיימ יו ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ
 יד ,עטוג יד ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,ןגיוא עניימ ןופ ןפָאלעג ןענייז ןרערט יװ

 .גרוברעטעּפ ןגילָאמַא ןיא עמרוט עבילקערש וד -- טסָאּפערק יקסווָאלװַאּפָארטעּפ 5
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 ַא יװ ןטייק ןיא טדימשעג ,ןעמרַאדנַאשז עזייב יד ןופ טנעה יד ןיא ,ַארעוװ עלעבָאג

 ןייא שטָאכ טלָאװעג בָאה ךיא ,ריא וצ ןסירעג ךיז טָאה ץרַאה ןיימ !ןירעכערברַאֿפ

 יז סָאװ ,ןטייק יד ןשוק ,סיפ עריא וצ ןעלַאפ ,ריא טימ טרָאװ ַא ןדיירסיוא לָאמ

 ךָאנ .עטקירדרעטנוא ןוא עמערָא יד וצ עביל רעקיליײיה ריא רַאפ ןגָארטעג טָאה

 טעמַאזַאק ןופ ןריט ערעווש יד ! רימ רַאפ ןדנואוושרַאפ ןייז טעוו יז ןוא טנעמָאמ ַא

 םעד ןגָאז ,ריא וצ ןייגוצ זומ ךיא ,ןיינ ! טכייליפ קיביײא ףיוא, ןקעדוצ יז ןלעוו

 .עסַאמ רעד ךרוד ןגָאלשעגכרוד ךיז בָאה ךיא יו ,קנעדעג ךיא -- ! עידַא ןטצעל

 זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,ןעמרַאדנַאשז יד ךרוד טקירדעגכרוד ךיז לענש-ץילב ןוא

 .ַארעװ ןענַאטשעג

 ריא ןפרָאװעג רימ ףיוא טָאה יז -- .ןעירשעגסיוא ךיא בָאה !ַארעוװ ---

 טנעה עקרַאטש ייווצ ןבָאה טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא רעבָא ,קילב ןכעלטניירפ ןדימ

 ןלַאפעג ןיב ךיא .קירוצ טּפעלשעגקעװַא דליוו ךימ ןוא ריא ןופ ןסירעגּפָא ךימ

 יו ,טסורב ןיימ ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ןייוועג רעטיב ַא ןוא סַאג רעד ףיוא

 ןעגנילק סָאד ןוא עטערַאק ַא ןופ ןרָאפוצ סָאד טרעהעג ךיא בָאה םיורט ַא ךרוד

 ןיוש זיא ךיז ֹוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .ןטייק סַארעװ ןוא ןדרעוװש-םרַאדנַאשז ןופ

 ךיא בָאה זיוה סווָאלַאגוטרָאּפ ןופ ןָאקלַאב םעד ףיוא רָאנ .קידייל ןעוועג סַאג יד

 ןסעזעג זיא רע .סטכינעגיוט רעגרוברעטעּפ םעד ןופ רוגיפ עכעלסעה יד טקרעמַאב

 ַא טימ ןוא ,טנַאה ןיא רַאגיצ:ַאנַאװַאה םעד טימ ,קָאר-ןגרָאמ םענעדייז ןייז ןיא

 ,רימ ףיוא טקוקעגּפָארַא רע טָאה טכיזעג םענעדירפוצ ןייז ףיוא לכיימש ןשיטָאּפש

 -עג ריא טָאה ךעלנײשרַאװ .טינ סייוו ךיא ? ץַארעװ ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ

 ,(הילת) ןע גלַא ג --- .רעפמעק עשיסור עלַא ןופ לַאזקיש עקירעיורט סָאד ןפָארט

 -ַאכ ןלעבָאנ ,םענעטלעז םעד ןופ ,ַארעװ ןיימ ןופ ןסירעגּפָא ןיב ךיא !ר יבי ס

 ,ןבעל ןיימ ןיא טנגעגַאב טינ לָאמ ַא ךָאנ לָאמנייק בָאה ךיא ןכלעוו ,רעטקַאר

 ןקרעמַאב לָאמ ַא ךָאנ ןעמ ןעק דלעפטכַאלש ןלַאיצָאס רענַאקירעמַא םעד ףיוא
 עיפָא ס ַא ןופ קנופ ַא ןכוז ריא טעוװ טסיזמוא רָאנ ,ווװָאבַאילעשז ַא ןופ ןטָאש םעד

 רענַאקירעמַא רעד :ַאר עוו ַא ןופ דליב ךיירטסיג ַא ,איֵאקסווָארעפ

 ,ןעז טינ ָאד ייז טנעק ריא .ןעמולב עכלעזַא רַאפ םערָא וצ קיפיולרָאפ זיא ןדָאב

 .םזַאיזוטנע ןטסקיציה םעד ןופ רעזעלג-סגנורעסערגרַאפ יד וליפא ןָא טוט ריא ןעוו

 ןופ ןצעזעג יד ןענעקרענָא עכלעוו ,ןשטנעמ סלַא ? ןייז ױזַא רעמיא סע טעוװו

 ןעיורפ עשינַאקירעמַא יד ךיוא זַא ,ןבעגוצ רימ ןזומ ,טירשרָאפ ןופ ,עיצולָאװע

 ,ןרעטקַארַאכ עשיגרענע ,עכיירטסייג רעמ ךיז ןיא ןעלקיװטנַא טייצ רעד טימ ןלעוו

 -נייא ןוא ןייא ןיימ ַארעוו טביילב רעבָא גיפיולרָאפ

 .ללַאעדיא רעגיצ
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 םולח סרָאטקַאדער ַא

 םעד רעביא רעריזַאג יד טלקניפ לקנוט .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ןיוש זיא סע

 .ןריּפַאּפ ןוא ןעגנוטייצ טימ םענעפרָאװרַאפ ,שיט סרָאטקַאדער

 רעד טציז ,טּפירקסונַאמ ַא רעביא ןגױבעגנָא ,טנַאה ןיא רעדעפ ןייז טימ

 טכַארטרַאפ טייצ וצ טייצ ןופ .טביירש ןוא רָאטקַאדער רעטכיילבעגסיוא רעגנוי

 ,ןייטש עלייוו ַא טביילב רעדעפ ןייז ןוא ךיז רע

 -רַא רעד זיא ךעלדנע ,ןעקנַאדעג יד רעלענש ךָאנ ,ןדנוטש יד ןסילפ לענש

 ענייז טימ ךרוד ךיז טריצַאּפש ,ןקור ןייז סיוא טגייב רעביירש רעד .קיטרַאפ לקיט

 ןופ רעטסנעפ םעד ןיא קילב ַא טפרַאװ ןוא ,רָאה ענעפרָאװעצ ענייז ךרוד רעגניפ

 .סיפָא ןעמערָא
 רעקיטעמוא ןַא סעּפע ,רעטסניפ ןוא טלַאק זיא סע ,טנגער סַאג ןפיוא

 -- ,עלעדיל-שינבערגַאב ןדנעמעלקצרַאה ַא טימ םורַא ךיז טגָארט טניוו-טסברעה

 ךָאנ ןייגכרוד לסיבַא ךיז טוג ןייז טלָאװ סע ! רעטעוװו רעטמַאדרַאפ ַא רַאפ סָאװ ,ךא

 .ךעלגעממוא סע זיא טציא רעבָא ,גָאט ןרעווש ַאזַא

 זיא ןוא טנעה ענייז טימ ּפָאק םעד טרַאּפשעגרעטנוא ,ןָאטעג ץפיז ַא טָאה רע

 ,טעברַא ןייז ןופ דימ ןעוועג זיא רע ...ןעקנַאדעג ענעדיישרַאפ ןיא ןעקנוזרַאפ

 רעד יו גנַאל ןעלקיטרַא קַאּפ ןצנַאג ַא ןזעלוצכרוד טייקיניילק ןייק טינ זיא סע

 ; ןטכירַאב ןָאינוי ןופ גרַאב ַא ,(רעדיל) עטכידעג טימ ןגָאװ ןצנַאג ַא ,תולג רעשידיי

 "ופ ןגַארפ ענעדיישרַאפ רעדיוו טנייה . . .ווירב-יירעלדיז ןוא ווירבקנַאד טנייה

 דעביא ,ןקלָאװ יד ןענייז זדנוא רעביא; ; ליּפשיײיב םוצ יוװ ,ןפָאסָאליפ עדנכערבּפָאק

 7? למיה ןרעביא זיא סָאװ טנייה ,למיה רעד זיא ןקלָאװ יד

 זיא ןטכילפ עשירָאטקַאדער עלַא ןופ רעבָא טכילפ (עטסגרע) עטסמילש יד

 ךיא ...ריביס ןרעטסניפ םעד ןיא קיבייא ףיוא ןעלקיטרַא ןופ גנוקישרַאפ יד

 ,"ברָאק; סנָאיצקַאדער םעד ןיא ,ןיימ

 :רענָא טינ ליפיוו ! ברָאק רעשירעדרעמ ,וד ! ריביס עשירַארעטיל יד ,ךא

 ליפיו !שינעפיט רערעטסניפ ןייד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ןטנַאלַאט עטנעק

 ןָא טניירפ-ןשטנעמ ליפיוו ,טפַאשנעסיװ ןָא עטנרעלעג ליפיוו ,עיזעָאּפ ןָא ןטעָאּפ

 -רַאפ וטסָאה ןרעדעפ-ביירש עטכעלש טימ רעצרעה עטוג ליפיוו ,עבילנשטנעמ

 םעד טכַארבעג וטסָאה םיאנוש עטסיזמוא ליפיוו ! רבק ןזָאלנדָאב ןייד ןיא ןעגנולש

 ! רָאטקַאדער ןעמערָא

 ןוא ?ברָאק , ןטליפרעביא רעד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג טָאה רָאטקַאדער רעד

 ,םיכירכת ןענייז ןריּפַאּפ עסייוו יד זַא ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה סע

 טָאה רָאטקַאדער רעד .טייקליטש עטיוט ַא טשרעהעג טָאה ןָאיצקַאדער ןיא

 רעד ןוא רעטסנעפ יד ןיא ןָא טּפַאלק ןגער רעד יװ ,טרעהעג טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ

 .עלעדיל שינָאכנַאלעמ ןייז טימ וצ םיא טגניז טניוו

 ךיז טָאה ברָאק רעד .סערַאברעדנואוו סָאװטע ןעזרעד רע טָאה גנולצולּפ

 -נַא םעד ךָאנ רענייא ןענייז ןעלקיטרַא ענעבָארגַאב יד .ןגעװַאב וצ ןעגנַאפעגנָא

 עלַא ייז ןבָאה סיפ ענרעבלעק עגנַאל ףיוא ... רבק רעייז ןופ ןענַאטשעגפיױוא ןרעד
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 עגנַאל ןעזעג ךיז ןבָאה תורוש יד ןשיוצ .לוטש סרָאטקַאדער םעד וצ טרישרַאמעג

 ;טנעה עצרוק ןוא רעגניצ עגנַאל ,ןריהעג עטּפמורשעגנייא ןוא ןרעיוא-לזייא

 -טסבלעז דוּפ ַא ןוא עבילנשטנעמ ץנוא ןא ;רעצרעה עניילק ןוא רעליימ עסיורג

 ...!עביל סקלָאפ עלעקערב ַא רָאנ ןוא ּפמוז-ײטרַאּפ ןופ גרעב עצנַאג ; עביל

 -נעה רעייז טקוקעגנָא ןרָאצ טימ ןבָאה סרענָאזירּפ-ברָאק עטבעלעגפיוא יד

 -לזייא עגנַאל יד ,טּפַאלקעג ןבָאה סיפ ענרעבלעק יד .טנייפ ןקיטולב רעייז ,רעק

 טָאה עיצקַאדער ןיא זַא ,טפַארק רעקיטלַאװעג ַאזַא טימ טגעװַאב ךיז ןבָאה ןרעיוא

 -גַאװש וצ ןביוהעגנָא טָאה רָאטקַאדער רעד ןוא טניוומרוטש ַא ןביוהעגפיוא ךיז

 ! לוטש ןייז ףיוא ("ןעק

 ןָא טכידעג קיטייז-15 סיורג ַא טעװעדלַאװגעג טָאה *! רעדרעמ ,ןַאריט, ---

 ןיא ןבָארגַאב ךימ טַאהעג וטסָאה טכער ַא רַאפ סָאװ --- ,עיזעָאּפ ןָא ןוא ןעמַארג

 טציא ךיז ןכַאמ עכלעוו ,ץכעביירש עשיאזָארּפ טימ ןעמַאזוצ ברָאק ןרעטסניפ םעד

 רעביא טָאה רעטכיד רעד רעווש יו ,ןסיוו טסלָאװ וד ןעוו ,ָא ? רימ רעביא קיטסול

 ןעמַארג יד טלייצעג | רימ רעביא טציוושעג רע טָאה טכענ עצנַאג !טעברַאעג רימ

 -גיא רעזָאלצרַאה ,וד ןוא .סופ ןטימ טקַאט ןיא טּפַאלקעגוצ ןוא רעגניפ יד ףיוא

 -נדנוטש טָאה רע סָאװ ףיוא ,סָאד טונימ ַא ןיא טעטכינרַאפ טסָאה וד ! רָאטיזיװק

 ,עיזעָאּפ ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ,טסנוק ןופ ןעמָאנ םעד ןיא .טעברַאעג רעווש גנַאל

 ,רעטכיד ןטעװערָאהעג-רעװש םענופ סייווש רעד שירפ ךָאנ זיא סע רעכלעוו ףיוא

 ! המקנ רעדָאפ ןוא ךיד ךיא םַאדרַאפ

 -רַא רעכעלטפַאשנסיװ רעקיטייז-80 ןַא ןעירשעגסיוא טָאה ? ךימ ןוא --

 ןגָארטעג טָאה רעכלעוו ןוא ,טפַאשנסיװ ץוח ַא ץלַא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,לקיט

 סָאװ; -- .טּפירקסונַאמ םעד טקעדַאב ןצנַאגניא ןבָאה סָאװ ,ןרעיוא לזייא עגנַאל

 טסייוו ? ברָאק ןטמַאדרַאפ ןייד ןיא ןּפוטשרַאפ ךימ טַאהעג וטסָאה טכער ַא רַאפ

 טגָאז רע ןוא ? עימָאנָאקע עשיטילָאּפ רָאי 85 ןיוש טנרעל רעסַאפרַאפ ןיימ זַא ,וד

 ןיא רענייק עכלעוו ,עיפָאסָאליפ ַאזַא ךיז ןיא ןטלַאהטנַא טינ לָאז סָאװ ,טרָאװ ַא טינ

 ,לימ טרַאוטס ןאשזד :עטנרעלעג עסיורג עלַא ?טינ טייטשרַאפ טלעו רעד

 ,תמא ...טינרָאג ךָאד םיא ייב ןענייז טימס םַאדַא ,ילסקָאה ,ןיװרַאד ,רעסנעּפס

 ןעמ ? קידלוש םעד ןיא ,ךעבענ ,ןעד רע זיא רעבָא ,טינ םיא טביולג טלעוו יד

 ןוא יעלילַאג ןסיורג ןפיוא טגָאזעג טינ רעבָא סָאד ןעמ טָאה ,עגושמ זיא רע ,טגָאז

 -ָאטױא עסיורג יד זַא ,ןגָאז ןעק רעכלעוו ,שטנעמ ַא ? ןפָאסָאליפ ערעדנַא ףיוא

 ןילַא םעד טימ טינ ןעד רע טנידרַאפ ,טינרָאג ןענייז טפַאשנסיװ רעד ןופ ןטעטיר

 ץלַא ןעמונעג טינ טסָאה וד ,ךָאד ? ןַאמ ןכעלטפַאשנעסיװ טסּכעה ַא ןופ לוטיט םעד

 עדנסיוומוא ןופ ןצכערימש יד טימ ברָאק ןיא טּפוטשרַאפ ךימ טסָאה ןוא טכַא ןיא

 ןעמָאנ ןיא ,טפַאשנסיוו רעזָאלטּפַאשנסיװ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא רעבירעד ---! ךעלגניי

 *! ךיד ךיא םַאדרַאפ ןפָאזָאליפ עזָאלּפָאזָאליפ ןופ

 ,גנוטכַאטסבלעז רעפיט טימ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ןרעיוא-לזייא עסיורג יד

 .ךיז ןעלקַאו ,ארומ ןיא ךיז ןעלקָאש ,ןרעטיצ -- ןעקנַאװש (*
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 ןעמערָא םעד ןפירגעגנָא טָאה (?יירעלכייה טימ לופ ,עמיטש רעדנַא ןַא ןוא

 .רָאטקַאדער

 -םיברַאנַא ,וד .רעמיורט רעקיצרעהכייוו וד ,טַארקָאטסירַא רעשיטעָאּפ ,וד;

 ַא רַאפ סָאװ -- !"ןעמלעטנעשזד, רעטמַאדרַאפ ,וד ."טסיירק סוזישזד , רעשיט
 סעּפע וטזיב סָאװ ? ברָאק ןטכולפרַאפ ןייד ןיא ךימ ןקַאּפנײרַא טַאהעג וטסָאה טכער
 ךיא !ַאה, ?(רעשרעהטסבלעז) ץעװַאשזרעדָאמַאס ַא ? רעט23 רעד רעדנַאסקעלַא

 בָארג וצ סעּפע ןעוועג זיא סע ,ןיינ . . .טָאּפסעד ַא טינ טסיב וד ,ןכַאזרוא יד סייוו

 ,םינּפַא טסקנעד וד .עלעז רעשיטעָאּפ ןייד רַאפ ,טסייג ןטלדייאעגסיוא ןייד רַאפ
 ךעלטעג ךיוא ייז טימ ךיז טסעװ ןוא רעטעג עשיכירג טימ ןָאט וצ טסָאה וד זַא

 רעכעלשטנעמ רעקיצומש רעד ףיוא טסיב יד !רעמיורט רעוויאַאנ ,ָא ! ןייגַאב
 טיג ןוא סענעדיי-קרַאמ ןשיווצ טסיב וד .טייז ןייז ףיוא טיצ רעדעי ַא ואוו ,דרע

 קרַאמ ןפיוא טסיב וד .ןשטנעמ ןשיווצ טינ וליפא ? רעטעג ,ךיא גָאז סָאװ .רעטעג

 טזומ ,הרוצ ןיא טכעה ַא טימ ןשטַאּפ וצ ןָא ךיד טבייה ענעדיי-קרַאמ ןייא ןעוו ןוא
 טסמירק וד ?ססָאװ ! ַאה ! הרוצ ןיא קירוצ ןשטַאּפ ןוא טכעה ןטייווצ םעד ןּפַאכ וד

 ךיז ןשטַאּפמורַא ריד רַאפ קירעדינ וצ ,קיצומש וצ זיא סע ,טסגָאז וד ? סעּפע ךיז
 ? סענעדיי-קרַאמ עניימעג טימ

 ןלָאז רימ רעייט וצ זיא טייצ יד, -- : ןעירשעג רעטייוו טָאה עמיטש יד ןוא
 ,ןיהַא ןָא זדנוא טסגייצ וד .ןטַאטנדלעה-יירעלדיז ענעדיײשרַאפ טימ ןבעגּפָא ךיז

 ףמַאק ןקיטלַאװעג םעד ןופ סעילַאװכ עקיטולב טימ טציא טדיז ןוא טכָאק סע ואוו

 טסגייצ וד !רעדרעמנסַאמ ןוא רעביור עדנַאב ַא ןשיװצ ןוא רעטעברַא ןשיווצ

 ענעטכָאשעג סָאװ רָאנ יד ןופ סרעּפרעק עטקיטולברַאפ עשירפ יד ףיוא ןָא זדנוא
 יו ןסָאשעג ןענייז עכלעוו ,רעטעברַא יד ףיוא ;רעטעברַא-ןליוק רעגרובסטיּפ
 ןבָאה ייז לייוו רַאפרעד ,ןליוק עדנענערב טימ טרעכעלעגכרוד טסורב רעייז ,טניה

 ןרעגלַאװ רעדלעפ עטרעכיוררַאפ יד ןיא טרָאד !ןיול-רעגנוה ןגעק טרילשבער
 ןענערב ןגיוא ענייד .רעדירב עטעדרָאמרעד ערעייא דמַאז ןיא ,טולב ןיא םורַא ךיז
 וד .,..רָאה יד רַאפ ךיז טסייר וד ,ןייצ יד טימ טצירק וד ,ןרָאצ ןדליוו טימ

 !יירעדרעמ-רעדורב רעייא ןקעדרַאפ ךָאנ ריא טעװ גנַאל יו !טלַאה : טסיירש

 -רַאפ !ייז וצ ייג !ןיז עטסעב ענייד טעדרָאמ ןעמ ,קלָאפ : קלָאפ םוצ טספור וד

 רָאנ ,ןעמַאזוצ ייז טימ ןטולב רימָאל ,ןעמַאזוצ ייז טימ ןפמעק רימָאל ! ייז קידיײט

 ןייד ! ףמַאק ןקיטולב אזַא ןופ טייצ רעד ןיא ןטייוו ןופ ןייטש טינ רָאנ ,ןָאט סָאװטע
 טסנרע זיא עמיטש ןייד ,טואוו ןדנענערב טימ ,עביל טימ טליפרעביא זיא ץרַאה

 -עג עדנשטיווק יד ןעײרשרעבירַא ןוא ןכליהרַאפ יז ןלעװ סע רעבָא ,קרַאטש ןוא
 .?ןטײקיטײרטש-ײײטרַאּפ יד ןופ ןעיירש

 : טגָאז ןוא ןָאט םעד ןיוש טייב עמיטש יד ןוא

 ; ףמַאק ןכעלרעפעג ַא וצ ,ןסיורג ַא וצ זדנוא טספור וד !ַאכ ,ַאכ ,ַאכ; --
 ? סעבמָאב ,טימַאניד ןרעדיילש ,ךיז ןענעפָאװַאב ןסייה ךָאנ זדנוא וטסעוװ טכייליפ

 ? קיאייפ טינ ךָאנ רימ ןענייז םעד וצ זַא ,טינ ןעד וטסייוו ! רעמיורט רעוויאַאנ ַא

 .יירעלכיימש עשלַאפ ,עווטסטירקָאּפיה ,עווטסט'עובצ -- וירעלכיוה (*
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 עלַא ןביולג רימ ,תמא זיא סע ... שיטקַארּפמוא ױזַא ךָאנ סָאד זיא וצרעד ןוא

 וצ טעװ שמש רעד ןעוװ ,ןייז טעװ סָאד רעבָא ,ןָאיצולָאװער רעלַאיצָאס ַא ןיא

 רעד וצ ףיוא טייטש ,יתובר : ןגָאז זדנוא ןוא רעטסנעפ יד ןיא ןּפַאלקנָא זדנוא

 ! ןָאיצולָאװער רעלַאיצָאס

 ןענייז רימ זַא ,טסיירש וד ! ףיוא טסגנירּפש וד ? ריד טימ זיא סָאװ ,ַאה, ---

 ,ןגעלשעג ייײטרַאּפ ןופ ןסיוו טינ טסליוו וד ,טסיירש וד ? ןרענָאיצולָאװער ןייק טינ

 רעטנעענ טגנערב גנורעלקפיוא ןופ טרָאװ סעדעי זַא ,ףליה טרעדָאפ קלָאפ סָאד ןעוו

 ,טייקיטעט רעזדנוא טײטשַאב סָאװ ןיא ,טסגערפ וד .גנואיירפַאב ןופ גָאט םעד

 ? רימ ןעוט סָאװ ,ןָאטעג רימ ןבָאה סָאװ

 טסרעה ! קיניײװ ןעד רימ ןעוט ! ױזַא טינ ךיז ץיה ,טניירפ ןיימ ,ַאש ,ַאש, --

 וצ םוא רעצנַאּפ ןוא דרעווש ןיא ןָאטעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדלעה יד טינ ןעד וד

 רָאנ ביג !קיטײזנײא ךָאנ וטסיב וצרעד ןוא .ןצנַאװ --- -- -- טימ ףמַאק ןיא ןייג

 -ריצַאּפש עווָאיַאמ ערַאברעדנואוו ַא רַאפ סָאװ עז .רעגַאל ןטייווצ םעד ףיוא קוק ַא

 טינ םורַא ךיז ןרעגלַאװ סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא טעטלַאטשנַארַאפ ןרעו סע גנעג

 סָאװ ,עז .רעטעברַא ענעסָאשרעד ןופ סרעּפרעק עטרעכעלעגכרוד ןענַאד ןופ טייוו

 ,ּפעק-רעטעברַא עמערָא יד ףיוא ןָאטעגנָא טָאה ןעמ סעקלעמרַאי עשיצַאיַאּפ ַא רַאפ

 וצ טיירש ןעמ יװ ,רעה .דַארַאּפ ןכעלרעכעל םעד ךעלרעכעל רעמ ןכַאמ וצ םוא

 "ַאק םעד ןופ ןטידנַאב עטפיוקרַאפ יד וצ ייג ! רעגריב ַא רעװ : רעטעברַא םעד

 רעד ןופ לּפמעטש םעד טימ ריּפַאּפ קיטש ַא סױרַא םענ ,טאטש ןשיטסילַאטיּפ

 ,רעירפ יװ ,ןייז וטסעוװ ףַאלקש ַא ! רעגריב ַא וטסיב ןַאד ןוא ײצילָאּפ רענעּפָאזַאב

 סיפ יד טימ ןטערט ךיד טעװ ןעמ ; רעהַא זיב יװ ,ןקירד ןוא ןביור ךיד טעוװ ןעמ

 (עמרוט) רעקרעק ןיא ןפרַאװ ךיד טעװ ןעמ ;גנורעדָאפ רעטכערעג רעדעי רַאפ

 וד ,ָא !טּפַאשרעגריב יד גוט עשז סָאװ טנייה .גנואיושנָא רעיירפ רעדעי רַאפ

 ןיא ריּפַאּפ לקיטש ַא ןפרַאװאוצנירַא ןביולרעד רעבָא ריד טעװ ןעמ ! ןרָאהנירג

 זיא סָאד ! סָאװ ןוא ! ױזַא יו .ןרעוו ןפלָאהעג טסנעק וד ןכלעוו ךרוד ,"סקַאב, ַא

 טסיב ץלַא רָאנ .טינ טסבלעז רימ ןסייוו סָאד .ןסיוו טסלָאז וד קיטיונ טינ רָאג

 .לּפמעטש ןסיורג ַא טימ "סרעּפייּפ , טסָאה ןוא רעגריב ַא ךָאד וד

 סעּפע וטסגָאז סָאװ ? טייקיטעט עלעבָאנ ,עכיירצונ ַא טינ סָאד זיא ,לעווע --

 ןכערברַאפ ַא ןעוועג זיא סע זַא ,רָאלק טינ ןעד וטסעז ? רָאטקַאדער רעה ,טצעי

 ? ברָאק ןיא לקיטרַא-יירעלדיז ןיימ ןּפוטשוצנײרַא ריד ןופ

 רעדירב עדנפמעק ערעזדנוא ןקידיײטרַאפ ןוא ךיז ןענעּפָאװַאב וצ ןעוו, ---

 וצ זדנוא רַאפ רעביא טביילב סָאװ . .. .שיטקַארּפ וצ רעדָא ,ךַאװש וצ רימ ןענייז

 רעמיא רעבָא ,ךַאז עטוג ַא זיא סָאד ? סקַאב ןיא ךעלטעצ ןפרַאװ ? ןריטיגַא ? ןָאט

 רענייא ןפרַאװ וצ ןָא טגנַאפ ןעמ זַא ,טָא . . .קילײװגנַאל ךָאד זיא עבלעז סָאד ןָאט

 טרעװ סע !ּפָא עלַא רימ ןבעל ָאד ,רענייטש טימ ,ץומש טימ ןטייווצ םעד ףיוא

 ,קלָאפ סָאד . . .1 טינרָאג ַא טביילב ןעמעלַא םעד ךָאנ ,ייא ,לטעטש ןיא ךעליירפ

 עסַאמ יד .ייא ; רענַאידניא עדליוו ףיוא יו זדנוא ףיוא טקוק קלָאפ עדנדייל סָאד

 (תונברק) רעּפּפָא ענייז טגרעוו ןוא טקירד טנייפ רעזדנוא ןוא דנסיוומוא טביילב

 עגיטייזנגעק ןופ טייצ רעד ןיא ךיז טסעגרַאפ סָאד ,ונ ?יײנַאריט רעטלּפָאד טימ
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 עקינייא ןגעק רָאנ ,טנייפ ןכעלקריוו םעד ןגעק טינ ,סַאה ןקיטייזנגעק ןוא שטעּפ
 ,ןענָאזרעּפ עקידריוו-טינ

 -מוא רעייז סעּפע ןָא ךימ טסקוק וד ? רָאטקַאדער רעה ,וטסגייווש סָאװ, ---

 רעבָא ,טוג ? ברָאק ןופ ןטער טינ ךימ ךָאד וד וטסליוװ ,עז ךיא יו ? ךעלדניירפ

 ,ברָאק ןיא ןבָארגַאב ןוא ןּפוטשוצנײרַא טכַאמ טַאהעג ךָאנ וטסָאה ךימ !קנעדעג

 -יירעפמיש ערעלַאינעג ,ערעסעב ,ןדַארעמאק עניימ ךיז ןבייהרעד ןלעוװ סע רעבָא
 ,ןריקַאטַא ױזַא ךיד ןלעוו ייז ; ריד ןופ (המקנ) עכַאר ןעמענ ןלעוו ייז ןוא ,ןעלקיטרַא

 -רעוו עניימ ןָא ןרענירע ךיז וטסעװ ןַאד ןוא ,ןסעגרַאפ ןענעק טינ ייז טסעוװו וד זַא

 ןעוו ,ןעוט םירבח ענייד סָאװ סָאד וט ,גנומיטש רענײמעגלַא רעד ךָאנ ייג ! רעט

 םעד ןגָאז טסעוו וד ןעוו ןַאד ךיוא ,ןענייטשרַאפ ןוא ןעמַאדרַאפ ךיד ןעמ טעוװ ,טינ

 ןיא קעװַא יג ךיא רעדייא .טײהרַאװ ענעקָארשרעדמוא ,ענייר יד ,תמא
 עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךיד םַאדרַאפ ךיא ! ךיד ךיא םַאדרַאפ ,ברָאק רערעטסניפ ןיימ

 םעד ןסעגרַאפ סָאװ ,יד עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךיד םַאדרַאפ ךיא ! סענעדיײ-קרַאמ

 בילוצ ץלַא ןסעגרַאפ ,קלָאפ ןופ ןדיל ערעטיב יד ןסעגרַאפ ,ףמַאק-טייהיירפ

 !"טצעי ךיד ךיא םַאדרַאפ ןעמָאנ רעייז ןיא !ןטַאטנדלעה-יירעלדיז רעדנצנעלג

 .ךעלדיירד ןוא הפינח טימ לופ עמיטש יד טמערַאילעג טָאה ױזַא

 -לזייא ןופ גנוגעוַאב עקיטלַאװעג יד ,סיפ ענרעבלעק ןופ ײרעּפַאלק יד

 ,םרַאיל ןכעלקערש ַא טכַאמעג ןבָאה ,ןרעיוא

 עלַא ןופ טרעהעג ךיז טָאה *! םיא טּפוצ ,םיא טסייר ! םיא טמַאדרַאפ, ---

 ,ןטייז

 לקנוט רעירפ יוװ טָאה רעריזַאג יד .טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רָאטקַאדער רעד

 ...ןגער רעטלַאק רעד טּפַאלקעג טָאה רעטסנעפ ןיא ,טלקניפעג

 ? םולח ַא רָאנ סָאד זיא

 .1891 ,42 רעמונ ,לירּפַא רעט17 *עמיטש .א .פ,

 קיזומ

 (עזָארּפ ןיא טכידעג ַא)

 טכַאמ סָאװ ,קיזומ ; קיזומ עדנרעבױצַאב עקילייה ,קיזומ טרעהעג בָאה ךיא

 עלַא רעביא ךיז טסיגעצ סָאװ ,קיזומ ;ץרַאה סָאד םערַאװ ןוא גיוא סָאד טכייפ

 ףיוא קעװַא ךייא טגָארט סָאװ ,קיזומ ;םַאזלַאב רעדנעקיווקרע ןַא יװ ,רעדילג

 ,עביל ןוא ןעמולב ,ןיישנוז ןופ טלעוו רערַאברעדנואוו ַא ןיא לגילפ ענרעבליז עריא

 ַא ןופ עמעָאּפ-קיזמ יד ! סעידָאלעמ עדנרעטסײגַאב יד ןענייז סיז יו !ַא
 יו ,רעלטסניק עכעלברעטשמוא ןופ עינָאמרַאה עכעלרעה ,עלעבָאנ יד ,ידרעוו
 , . . יניסאר ,ָאנוג ,רעברעיימ
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 -ַאקיזמ ַא ןופ ןלעװ עדנשיור-סיז יד ןשיווצ ךיז ןעמ טליפ ךעלקילג יװ

 ..! םי ןשיל

 טגָארט רע ,ןעמיורט עסיז ןופ גיוו רענעדלָאג ַא ןיא ןייא זדנוא טגיוו רע

 ! ןטפַאשנדייל ןוא ןעגנובערטש עשידרע עלַא ןופ רעטייוו ןוא טייוו קעװַא זדנוא

 -עדיא עטסקילײה ןופ בלעוועג רעיולב רעד ,עביל ןופ ןרעטש ענעדלָאג יד

 ךיז טלגיּפש סעלַא ,סעלַא -- רעיורט ןשיטעָאּפ ןופ הנֿבל עסַאלב ,עליטש יד ,ןלַא

 ריא ןיא גנַאלקּפָא ןַא טניפעג סעלַא : קיזומ רעד ןופ םי םענעדלָאג םעד ןיא ּפָא

 ! עינָאמרַאה רעדנרעבױצַאב

 רעד ןופ רעטעג ןוא רעלטסניק יד ןופ ןעמענ יד טנַאקַאב טינ ןענייז ןעמעוו

 ,רענגַאװ ,טרַאצָאמ ,ןעוװָאהטעב ַא ןופ טרעהעג טינ טָאה זדנוא ןופ רעוװ ? קיזומ

 טלעװ יד ?ןייטשניבור ןוא ןעּפָאש ,טסיל ,יניסָאר ,ידרעוו ,ָאנוג ,רעברעיימ

 רעבירג ערעייז ,טייקכעלברעטשמוא ןוא םור ןופ ןצנַארק-רעברָאל טימ ייז טניורק

 ! ןעמולב עטקלעװרַאפמוא טימ טקעדַאב ןענייז

 -עוו ,קיזומ רעד ןופ רעטכיד רעטרעטסײגַאב ,רעלַאינעג ַא ָאד רעבָא זיא סע

 טימ טקעדַאב טינ זיאס ּפָאק סעמעוו ,עגינייוו וצ רָאנ טנַאקַאב זיא'ס ןעמָאנ סעמ

 רעד ןבעגעג רעלטסניק רעד טָאה ךָאד ןוא טלעװ רעד ןופ ןצנַארק-רעברָאל

 ץרַאה ןיא ןבעל רעמיא טעװ סָאװ ,קרעוװרעטסיימ ךעלברעטשמוא ןַא טייהשטנעמ

 .ןטַאט ןדלעה עטסלעבָאנ יד וצ םיא ןריפ ןוא קלָאפ ןופ

 רע .עזעילעסרַאמ יד --- קרעוורעטסיימ ןייז ,ליל-עד-שזור זיא ןעמָאנ ןייז

 ןוא טייהיירפ ןופ גנַאזעג סָאד ,גנַאזעג-םרוטש ערַאברעדנואוו סָאד טסַאפרַאפ טָאה

 ןרעגָאיצולָאװער ןופ טייצ רעד ןיא ,רָאי ןט1792 ןיא טײקיגנעהּפָאמוא רעצלָאטש

 רעקילייה טימ ,טומ ןרַאבגיזַאבמוא טימ קיזומ ןייז ךיוא טגנילק םוראד .םרוטש

 .ןעבאהרע ןוא לעבָאנ זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ גנורעטסײגַאב

 טבייהרעד ןצרַאה רעייא ןיא יו ריא טליפ ,עזעילעסרַאמ יד וצ וצ ךיז טרעה

 ךייא טסייר טפַארק עצלָאטש ,ערַאבגיזַאבמוא ןַא יו ,ריא טליפ ? םרוטש ַא ךיז

 ןוא ןעקנַאדעג עקידעכָאװ ערעייא ןופ ,תונובשח עכעלגעטלַא ערעייא ןופ קעוװַא

 ףיא סטרעוורָאפ ;ףמַאק-טייהיירפ ןיא סטרעוורָאפ ,סטרעוװרָאפ ךייא טיצ סע

 יד ןכליה סע ואוו ,ןענָאפ עטיור יד ןרעטַאלפ סע ואוו ,דלעפ-טכַאלש ןטיירב םעד

 יװ ןפמעק ןוא אנוש ןגעג וװַארב ױזַא ןטכעפ ןדַארעמאק ערעזדנוא ואוו ,ןענָאנַאק

 ןייטש ןביילב קיטולבטלַאק רימ ןלָאז ! גנואיירפַאב רענײמעגלַא רעד רַאפ ןבייל

 רעד טנגוי עצלָאטש רעזדנוא ,ןבעל רעזדנוא ןבעגּפָא רימ ןלָאז ? ןטייוו רעד ןופ

 -גואוו יד ? ןטיזַארַאּפ ןוא עגנילגייפ ,ןפַאלקש ןופ טלעוו רעזַאושזרוב ,רעקיצומש

 ריא טימ ןצרַאה רעזדנוא ןיא רעפיט ןוא רעפיט ץלַא טכיירג עידָאלעמ ערַאברעד

 וצ ךיד טדימש עכלעוו ,טייק יד ןכערבעצ טסעװ וד !ןיינ : עמיטש רעכעלרעה

 "רַאפ ןוא סַאה ץָארט ,ןסינרעדניה עלַא ץָארט ןוא ,ןבעל ןקיטסייגניילק םעד וצ

 -רָאפ ןגָארט וטסעוו ,ןרַאנ עטַאז ןופ רעטכעלעג םעד ןוא טנייפ ןכערפ ןופ גנומַאד

 -עג ןוא טייהיירפ ןופ לעקַאפ םעד ,עביל-ןשטנעמ ןופ םוילעגנַאװע סָאד סטרעוו

 ! טייקיטכצר

 .רעמיצ ןיימ ןיא ןילַא ןסעזעג ןיב ךיא .טנװָא ןקירעיורט ַא קנעדעג ךיא
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 -םרוטש עטכידעג יו ,ןבָאה גנולפייווצרַאפ רעדליוו ןופ ןעקנַאדעג עצרַאװש

 -קרַאטש עניימ ,ןעגנונפָאה עטסקילײה עניימ ;געווסנבעל ןיימ טקעדרַאפ ,ןקלָאװ

 תוברוח עטסוּפ יו ןענייז ,םרוטש ןרעטיב ןופ ןכָארבעצ ,ןעגנוגייצרעביא עטס

 ,זָאלסנבעל ןוא םוטש ןגעלעג

 ;ןעגנונפָאה ענעברָאטשעג עניימ רעביא טנייועג ...טנייוועג בָאה ךיא

 עקילייה ערעייט יד רעביא טנייוועג ,טנגוי רעטעדנואוורַאפ ןיימ רעביא טנייוועג

 ! סיפ עריא טימ ןטָארטעג לַאטורב ױזַא ,שיניצ ױזַא טָאה טלעוו יד עכלעוו ,ןלַאעדיא

 קיצרַאהמערַאבמוא ױזַא םוראוו ? ךעלשטנעממוא ױזַא וטסיב םוראוו ! טלעוו

 ? יירפ ןוא לעבָאנ זיא סָאװ ,ץלַא וצ

 ךיא .גנַאזעג סיז רַאברעדנואוו ַא ,גנַאזעג ַא טרעהרעד ךיא בָאה גנולצולּפ

 ,טרעבױצַאב יו ןסעזעג ןיב

 ןוא טסיירט טימ לופ ,רענעט עקיליײה ,עלעבָאנ יד זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא

 -ָארפרַאפ רעטלַאק רעד ןופ ,טלעוװ-ןשטנעמ רעד ןופ ןעמוק ןלָאז ,גנורעטנומפיוא

 טליפעג כָאה ךיא ,ןגיוא עניימ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןרערט יד ? טלעוו רענער

 ,קיזומ רעד ןופ טייקכעלטרעצ רעד ןופ טייגעצ ץרַאה ןיימ יו

 -ריווסנעביל ,סעלעדייא ןַא טבעווש ןגיוא עניימ רַאפ ? םיורט ַא סָאד זיא

 -טניירפ ןקוק דיילטימ ןוא עביל טימ לופ ןגיוא ענייש רעדנואוו ; טכיזעג סעגיד

 -נילק סיז ַא ,םיורט ַא ןיא יו ,רעה ךיא .ןגיוא עטנייורַאפ שניימ ןיא ןירַא ךעל

 טינ טסיב וד ,טינ רעיורט ,טינ גרָאז !רעזָאלמײה ,רעדנעדייל : עמיטש עדנעג

 ןדעי ןופ ןירעבָאהביל עצלָאטש יד ,ךיא ,ריד טימ ןיב ךיא .טלעוװ רעד ףיוא ןיילַא

 ןטיור ןייד ײנסָאדפיוא ןָא דניצ !ּפָאק ןצלָאטש ןייד ףיוא ביוה ; טסייג ןעיירפ

 ! רעדירב ענייד קעוו ! דנַאטשפיוא ןופ ןקָאלג יד ןיא גנילק !לעקַאפ

 ןיא .ּפָאק ןיימ ןביוהעגפיוא ךיא בָאה ץלָאטש .טנייוועג טינ רעמ בָאה ךיא

 ןבָאה ,ןוז-גנילירפ ַא ןופ ןלַארטש עמערַאװ יד רעטנוא יוװ ,טסורב רעקנַארק ןיימ

 -ַאב ןוא טומ ,ןבעל םעיינ ןופ ןעמולב עשירפ טילבעגפיוא ןוא טבעלעגּפָא רעדיוו
 ,גנורעטסייג

 ןוא טנַאקיזומ רעדנילב ,רעמערָא ןַא ןענַאטשעג זיא רעטסנעפ ןיימ רעטנוא

 ןַא ,רערעדנַאװ רעזָאלמייה ַא ןעוועג זיא סָאד .עזעילעסרַאמ יד טליּפשעג טָאה

 ןייז .םערָא רעייז ששוועג ןענייז רעדיילק ענייז .טסנוק רעד ןופ דניק ךעלקילגמוא

 א טליּפשעג טכיזעג םעד ףיוא טָאה טציא רעבָא : טלַא ןוא טשטיינקעצ -- טכיזעג

 רע טָאה .גנורעטסײגַאב רעדנעצילב ןופ ,םזַאיזוטנע ןופ לַארטש רערַאברעדנואוו

 ןייז ןיא טָאה ? ךיירקנַארפ טַאמייה רעטבילעג ןייז ןופ טמיורטעג ןטונימ יד ןיא

 ךיז רע טָאה טכייליפ רעדָא ?1792 ןופ טסייג רעיירפ רעד טמרוטשעג טסורב

 ומ ןוא גנונפָאה טימ לופ ןעוו ,טנגוי ןייז ןופ געט ענעגנַאגרַאפ יד ןָא טרענירע

 ? טפנוקוצ רענעדלָאג ַא ןופ טמיורטעג רעטבילעג ןייז ןופ סמערָא יד ןיא רע טָאה

 טכלעוו ,ןליפעג עלעבָאנ טימ לופ ,םזַאיזוטנע ןדנרעקַאלפ טימ לופ .טינ סייוו ךיא

 -ַאינעג טימ רענעט יד ךיז ןבָאה ,קיזומ ןופ ןצרַאה ןיא רָאנ ךַארּפש רעייז ןעניפעג

 ,רעגניפ ענייז רעטנוא ןופ ןסירעגסױרַא טּפַארק רעל

 ץלֲא ןיב ךיא .טפול רעד ןיא ןברָאטשרַאפ ךעלדנע זיא עזעילעסרַאמ יד
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 ןדאירימ טימ טלקניפעג טָאה למיה רעיולב רעד ,רעטסנעפ ןיימ ייב ןענַאטשעג
 ...ןוא דרע רעד ףיוא טקוקעגּפָארַא טפַאהבעל טָאה הנבל עסַאלב יד ,ןרעטש ןופ

 עדנעלקניפ יד יוװ ,רעה ךיא זַא ,טכודעג ךיז טָאה רימ ! קנַאדעג רערַאברעדנואוו ַא
 -עסרַאמ יד טגניז ,רוטַאנ עצנַאג יד ייז טימ ןוא הנבל עצלָאטש יד יוװ ,ןרעטש
 -- לַאגיטכאנ עטכַאװרע יד ,עזָאר עטיור-טולב יד ,עיליל עסַאלב יד ...עזעיל

 עכעלברעטשמוא יד --- ,טייהיירפ ןופ דיל עקיליײה סָאד טגניז סעלַא ןוא עלַא

 .1891 .ש .א פ .עזעילעסרַאמ

 רעטעּפש רָאי טרעדנוה

 (טפנוקוצ רעד ןיא קילב ַא)

 -למיה ןעיולב ןופ טכייל ןוא טנייש ןוז יד .גָאט-רעמוז רעלופטכַארּפ ַא

 ,בלעוועג

 עסיורג טימ ,ךיוה טינ ,רעזייה עטיובעג-שירעלטסניק ןעייטש זדנוא רַאפ

 -עג ןענייז ןסַאג יד ;סנטרָאג-ןעמולב עניילק ןיא סױרַא ןקוק עכלעוו ,רעטסנעפ

 ןענַאטנַאפ ענרעבליז ןעמ טעז טרָאד ןוא ָאד .טינַארג ןסייוו טימ ,טרעטסַאלפ

 ןעייטש רַאוטָארט ןטייז עדייב ןופ .ןעמָארטש-לרעּפ עניד ערעייז למיה םוצ ןצירּפש

 -לעגיופ ,רעדיל .קיזומ .ןפָא ןענייז רעטסנעפ ןוא ןריט עלַא ,רעמיוב ענירג עכיוה

 טימ ןריפמואירט רוטַאנ יד ןוא שטנעמ רעד .ןטייז עלַא ןופ ךיז טרעה גנַאזעג

 ,טסול-סנבעל ןוא טפַארק-סנבעל

 סיוא ןעעז עדייב .טייל עגנוי ייווצ ןציז רענטרעג-ןעמולב יד ןופ םענייא ןיא

 רעד ןיא ךוב ַא טלַאה ייז ןופ רענייא ,טלקיװטנַא קיטסייג ןוא שיזיפ ,טנוזעג ,ןייש

 רַאפ טגיל עכלעוו ,טפַאשדנַאל ענייש יד טכַארטַאב ןוא טציז רעטייווצ רעד ,טנַאה

 ,ןגיוא ענייז

 ,ל ץ ַא פ ַא ר --- ןטייווצ םעד ,ג ר ַָא ע ג ןפור רימ ןלעוװו ,ךוב ןטימ סָאװ םעד

 .גרָאעג טגערפ --- ? ךוב סָאד ןזעלעג ןיוש וד טסָאה --

 טרעפטנע -- ןזעלעג טינ ךָאנ רעבָא ,םיא ןופ טרעהעג בָאה ךיא ,ןיינ

 ,לעַאפַאר
 טסייה ךוב סָאד --- .גרָאעג טגָאז -- ,ןזעלעגכרוד סָאװ רָאנ םיא בָאה ךיא --

 ביוה ךיא זַא ,ןייז הדומ ךיז זומ ךיא ."טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןטקַאפ ןוא רעדליב ,

 טָאה עכלעוו ,לבאפ ַא סָאד זיא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןטקַאפ יד ןיא ןביולג וצ ןָא טינ

 ,עיזַאטנַאפ רעקנַארק ַא ןופ םיורט ַא רעדָא ,טינ ןיז םוש ןייק זדנוא רַאפ

 וצ טדנעוועג לעַאפַאר ךיז טָאה -- ,ןטקַאפ יד ןופ סָאװטע רָאפ רימ זעל --

 ,דַארעמאק ןיי;

 : ןזעל וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה גרָאעג

 ןיא טליײטעג ןעוועג טייהשטנעמ יד זיא טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס ןיא ךָאנ, --
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 ענעדיײשרַאפ ןגָארטעג ןבָאה רעביור יד .טכענק ןוא רעטסירּפ ,רעביור : ןסַאלק 3

 ךיוא ןעמ טגעלפ ףַאלקש םעד .טנעדיזערּפ רעדָא ,םיטַאבעלַאב ,גינעק יוװ ,ןעמענ

 ןסייהעג רע טָאה ,רעביור יד ןגעג טרילעבער טָאה רע ןעוו .רעטעברַא:ןיול : ןפור

 ,טסיכרַאנַא רעדָא טסילַאיצַאס

 -יור יד .רעביור טרעדנוה עכעלטע רַאפ טעברַאעג ןבָאה טכענק ןענָאילימ,

 .ןגיוא יד ףַאלקש םעד ןדנעלברַאפ ןגעלפ (רעטסירּפ) ןעפַאפּפ יד טימ ןעמַאזוצ רעב

 ליפ ױזַא ןבעג רָאנ םיא ןגעלפ ייז ,ןסייהעג ױזַא טָאה טָאג זַא ,ןגָאז םיא ןגעלפ ייז

 רַאפ ןטעברַא ןענעק רעטייוו לָאז רע ,קידנעוװטיונ ןעוועג זיא סע ליפיוו ,גנורַאנ

 .רעביור רעדָא םיטַאבעלַאב ענייז

 טעטכַאמשעג ןבָאה טכענק יד ; ןצַאלַאּפ עכייר ןיא טבעלעג ןבָאה רעביור יד;

 ןגעלפ עכלעוו ,רעלעב ןכַאמ ןגעלפ רעביור יד .רעבירג עגנע ,ערעטסניפ ןיא

 טַאז ךיז טגעלפ ףַאלקש רעד ; סרַאלָאד רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט ןטסָאק

 -ןפַאלקש ןרעטיב םעד רעטנוא ןברַאטש טגעלפ רע ןעוו ןוא ,טיורב טימ ןסענָא טינ

 ןעגנַאגעג זיא יורפ סרעביור םעד .ןבָארגַאב וצ םיא סָאװ טימ ןעוועג טינ זיא ,ךָאי

 ןעגנַאגעג זיא ףַאלקש םענופ יורפ יד ; ןטנעמיד ןיא ,דלָאג ןיא ,דייז ןיא טעדיילקעג

 ןוא ןקנַאב יד ןיא ןציז ןוא ןדליב ךיז ןגעלפ רעביור םענופ ןיז יד .סעטנַארט ןיא

 ןפַאלקש ןייז ,טייהנסיוומוא ןיא ןסקַאװ -- ףַאלקש םענופ ןיז יד ; ןטנעמַאלרַאּפ

 .רעכערברַאפ רעדָא

 יז ,סולפרעביא ןוא סוסקול ןיא טבעלעג ןבָאה רעביור יד ןופ רעטכעט יד,

 ןפיילקש יד ןופ רעטכעט יד : רעייגקידייל עכייר ןוא ןצנירּפ עכייר ןטַארייה ןגעלפ

 ןפַאלקש ןעוועג ןענייז ייז .טלעק ןוא רעגנוה ןטילעג ןבָאה ,טיונ ןיא טבעלעג ןבָאה

 וצ ןעגניווצ ייז טגעלפ רעגנוה רעד ,ןפַאלקש טַארייהעג ןבָאה ןוא ןעניפַאלקש ןוא

 ,טקירעדינרע ןוא טפַאלקשרַאפ ייז ןבָאה סָאװ ,יד וצ רעבייל ערעייז ןפיוקרַאפ

 טָאה עכלעוו ,עדנַאב-רעביור עטריזינַאגרָא-טוג ַא טריטסיזקע טָאה סע;

 ענייז ןטכינרַאפ ןוא ןטייק ענייז ןכערבוצ ןענעק טינ לָאז ףַאלקש רעד זַא ,טגרָאזעג

 טַאהעג טָאה טאאטש רעד ."טאאטש;? ןסייהעג טָאה עדנַאב-רעביור יד .רעגינייּפ

 -רַאפ ןעוועג ןענייז ןצעזעג יד .ןטנעמורטסניא-דרָאמ טימ רעטילימ ןוא ?ןצעזעג;

 טולב ןוא סייווש םעד ןופ טבעלעג טָאה סָאװ ,עדנַאב-רעביור רעבלעזרעד ןופ טסַאפ

 ןביור רימ סָאװ ,סעלַאפ :טעטיולעג טָאה ץעזעג סָאד ,ןפַאלקש רעטנזיוט ןופ

 רעזדנוא ןטכַא טינ טעוװ ריא ןעוו .םוטנגייא קיליײה רעזדנוא זיא ,ךייא ןופ קעװַא

 ליפיוו .יילב ןוא רעוולוּפ ,שינגנעפעג ךרוד וצרעד ןעגניווצ ךייא רימ ןלעוװ ,ץעזעג

 -רַאפ ,עקיצומש רַאפ סָאװ ןיא .גונעג ךייא רַאפ ןייז ףרַאד ,ךייא ןביג רימ טיורב

 ערעייא ,ריא .ןדיױפוצ ןייז ריא טפרַאד ,ןעניואוו טינ טלָאז ריא רעבירג עטעטסעּפ

 טעװ סע ? ןדירפוצמוא טייז ריא .ןפַאלקש ערעזדנוא ןענייז ,רעדניק ןוא ןעיורפ

 ,קעה ןבָאה רימ !רעטילימ ןבָאה רימ !טכַאמ יד ןבָאה רימ ;ןפלעה טינ ךייא

 טימ ןלשו עכלעוו ,םיחלג ןוא טניה-טולב ,רעקנעה ,ןענַאנַאק ,ןסקיב ,קירטש

 טרעייא ןעז טינ טלָאז ריא ,ןוז יד ךייא ןופ ןקעדרַאפ סעטָאּפַאק עצרַאװש ערעייז

 רימ .רעדניק ןוא זעיורפ ערעייא ןופ דנַאש ןוא ןרערט יד ,ןדנואוו ערעייא ,ןטייק

 ןגרעוו ךייא ןלעוװ רימ .ןקינייּפ ךייא ןלעוװ רימ .סעמרוט יד ןיא ןּפעלש ךייא ןלעוו
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 ריא ,טכַאמ יד ןבָאה רימ ? ןָאט זדנוא ריא טנעק סָאװ .טניה יד יו ןסישרעד ןוא

 רעד ,דנַאטשפיוא ןופ גָאט רעד זַא ,ןעיירש ןטעּפָארּפ ערעייא .ןרערט רָאנ טָאה

 רעד זיב ןוא ןטעּפָארּפ ערעייא ןגיציירק רימ ; טנעָאנ זיא גנונכערּפָא ןופ גָאט

 ןרערט ערעייא ןיא ןדָאב ךיז שינרעטסניפ רעד ןיא רימ ןלעװ ,ןעמוק טעװ גָאט

 ,"טולב ןוא

 ןייז וצ ןגיוא ענייז ןביוהעגפיוא טָאה ןוא טלעטשעגּפָא גרָאעג ךיז טָאה ָאד

 ,טניירפ

 .ןגיוושעג טָאה ןוא טכַארטרַאפ ךיז טָאה לעַאפַאר

 סָאד ,ךעלגעמ סע זיא --- .טלמרומעג רע טָאה -- ! ךעלקערש ! ךעלקערש --
 קירוצ רָאי טרעדנוה יוװ רעמ טינ ןבָאה ,טציא ןעעז רימ סָאװ ,ןשטנעמ עבלעזיד

 ?ןשטנעמטימ ערעייז טקירדעג ןוא טקיטשעג שירַאברַאב ױזַא

 -- ,גרָאעג ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,טגָאזעג רעירפ ריד ךָאד בָאה ךיא --

 ,ןביולג וצ .לבאפ סלַא רָאנ ,ןטקַאפ עשירָאטסיה סלַא טינ סָאד טכַארטַאב ךיא זַא

 ךָאד .ךעלגעממוא רימ רַאפ זיא ,ךעלשטנעממוא ױזַא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ זַא

 ,ןלעטש עטנַאסערעטניא רָאּפ ַא ךָאנ ןזעלרָאפ ריד לעװ ךיא ,טרַאװ

 -יישרַאפ ףיוא טלייטעג טייהשטנעמ יד ךיז טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא; ---

 עיצַאנ עסיורג עדעי .רעדנעל ענעדיישרַאפ ףיוא לגוק-דרע רעד ,ןענָאיצַאנ ענעד

 ַא טימ ןטייווצ םעד ןופ טלײטעגּפָא ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאל ןגייא ריא טַאהעג טָאה

 ,"דנַאל סעדמערפ, ןסייהעג ןיוש טָאה ,טנַאװ רעד ןופ טירש ןייא .טנַאװ

 -ַאב טגעלפ יז .,דנַאל ריא ןרעסערגרַאפ וצ טבערטשעג טָאה עיצַאנ עדעיג

 ןפיוא ןלַאפנָא ייז ןקיש ןוא ןטנעמורטסניא-דרָאמ טימ טייל עגנוי עריא ןענעּפָאװ

 ,דנַאל סעצנַאג ןייז רעדָא ,טעטש םיא ןופ ןעמענקעוװוַא ןוא ןכש

 ןגעלפ ןרָאק ןוא רעדלעפ .טולב ןכייט ןסיג ךיז ןגעלפ דרע לקיטש ַא רעביא,

 ןוא ןטכינרַאפ ןגעלפ טסעּפ ןוא רעגנוה .סרעּפרעק עטיוט טימ ןרעוו טקעדַאב

 ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןטפיגרַאפ

 עכלעוו ,ןשטנעמטימ יד וצ סַאה רעד ןסייהעג טָאה סַאהילַאנָאיצַאנ;

 .ךַארּפש עבלעזיד טינ ןדייר רעדָא ,דנַאל לקיטש ןבלעז םעד ןופ טינ ןעמַאטש

 סלַא ,געוו-סנבעל ןעמעװקַאב ַא ןופ רעגיילכרוד עטסקיאייפ יד סלַא ,ןדיי יד,

 -ַאברַאב יד ןופ ךעלקערש ןטילעג ןבָאה ,דנַאל ןגייא ןַא ןָא ,רעטילימ ןָא קלָאפ ַא

 טגעלפ ןעמ ;טניה יד יװ רעגרע ןעלדנַאהַאב ייז טגעלפ ןעמ .ןענָאיצַאנ עשיר

 ,ןקיטלַאװגרַאפ רעטכעט ערעייז ,ןבױרַאב ןגעמרַאפ רעייז ,ןטייק ןיא ןדימש ייז

 ןופ טקינײיּפעג ייא טגלַאפרַאפ זעוועג ןענייז ייז -- ןענערברַאפ ןעלּפמעט ערעייז

 ,ןטייז עלַא

 ץיּפש רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד סָאד ,טקַאפ רעד זיא רַאברעדנָאז

 -- טלעוו רעד ןופ רענעמ-סטפַאשנסיװ יד --- ,גנולקיװטנַא רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 יןעזעגוצ קיאור ץנַאג ,ןעמַארד עקיטולב יד טָא וצ קיטליגכיילג טקוקעגוצ ךיז ןבָאה

 ןופ טסענ ַא ןיא ,זיוה-לוד ַא ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טלדנַאווּרַאפ טלעוו יד יו

 .ןכערברַאפ ןוא עיצוטיטסָארּפ

 -- ,דנַאטשוצ ןשירעדרעמ םעד ןגעג טרילעבער ךעלקריוו טָאה סע רעוו;
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 ,סרעביור ןופ טקירדעג .קלָאפ עטבױרַאב טכיל ןופ ,עמערָא סָאד ןעוועג זיא סָאד
 -ייש רעד ןופ ןלַארטש יד טקרעמַאב ךָאד יז ןבָאה ,םוטנעטסירּפ ןופ טעדנעלברַאפ
 !טכיל סָאד עבעל סע, : ףור ןדנרענוד םעד טימ טסירגַאב יז ןבָאה ןוא ןוז רעדנענ
 "! שינרעטסניפ טימ רעדינ ! ןוז יד עבעל סע

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גרָאעג

 ? סעּפע וטסגָאז סָאװ ,ונ ---

 רעד ןופ רענעמ יד --- .לעַאפַאר טגָאזעג טָאה --- ,דנכערּפשרעדיװ רעייז --

 -מוא עמערָא יד ןוא ,רעביור יד טימ ןטלַאה ןלָאז רוטלוק רעד ןופ ןוא טפַאשנסיוװ

 -רַאפ וצ יז ןבערטש ןוא טפנוקוצ עכעלשטנעמ עיירפ ַא ןקילברעד ןלָאז עדנסיוו

 ! לבאפ ַא יו ,השעמ אבב א יװ ,סעּפע ךעלקריוו טגנילק סע ? ןכעלקריוו

 טָאה -- ,טקנוּפ רעכעלרעכעל ,רעזָאירוק רעייז ַא ָאד ךָאנ זיא טָא ,טרַאװ ---

 סָאד לעװ ךיא --- ,ןּפיל עטיור-טולב ענייז ףיוא לכיימש ַא טימ גרָאעג ןפורעגסיוא

 ,ןזעלרָאפ ריד

 ןבָאה עּכלעוו ,ןעײשרַאּפ ייווצ טריטסיזקע טייצ רעבלעזרעד ןיא ןבָאה סע;

 טבערטשעג ןבָאה ןוא יײרעפַאלקש ןופ טייקיטכערטרעדינ יד רָאלק ןענַאטשרַאפ

 טסנרע טניימעג ןבָאה ןעײטרַאּפ עדייב .עדנַאב-רעביור רעד ןופ ןעיײרפַאב וצ ךיז

 -פיוא ליפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה עדייב ; ךַאז רעד טימ

 לַאעדיא םעד ןיא דיישרעטנוא רעד רעבָא .טייהיירפ ןופ ךַאז רעד רַאפ טרעּפּפָאעג

 רעפמעק עדייב יד ןשיווצ סַאה ןרעטיב ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה טפנוקוצ רעד ןופ

 ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא דיישרעטנוא רעד .גנואיירפַאב רעכעלשטנעמ רעד רַאפ

 ןוא ןטייק ןופ ןרעוו רוטּפ ןצנַאג ןיא ןזומ רימ זַא ,טגָאזעג טָאה ײטרַאּפ ןייא סָאד

 ףיוא ןטייברַאפ ןטייק עסיורג יד ןפרַאד רימ זַא ,טגָאזעג טָאה עטייווצ יד ; רעשרעה

 ןלעװ רימ זיב ,ךעלרעּפַאצ-טולב עניילק ףיוא סדעּפַאצ-טולב עסיורג יד ,ךעלעטייק

 ךיוא ןענַאריט ןגעג ףמַאק ריא ןיא טָאה ײטרַאּפ ןייא .יירפ ןרעוו ןצנַאג ןיא ךעלדנע

 -ַאטשעג זיא רעכלעוו ,(םוטרעטסירּפ) םוטנעפַאפּפ ןגעג דרעוװש סָאד ןביוהעגפיוא

 טינ רעדָא ,טקַאפ םעד טנקײלעגּפָא טָאה עטייווצ יד ; טייהיירפ וצ געוו ןיא ןענ

 ,טקַאפ םעד וצ קיטליגכיילג ןבילבעג זיא ןוא ןפיירגַאב םיא טנעקעג

 רעדעי ןיא עיזַאושזרוב רעד ןופ לדניווש םעד ןעזעגנייא טָאה עטשרע יד;

 םעניא טביולגעג ךָאנ טָאה עטייווצ יד ; טיורטעג טינ רָאג ריא טָאה ןוא טכיזניה

 ןרעסעברַאפ ןלָאז עכלעוו ,סעמרָאפער ןריפוצכרוד םיא ךרוד טקנעדעג ןוא טאאטש
 ,קלָאפ ןופ עגַאל יד

 .קלָאפ םעד ןופ טייהיירפ ןוא קילג סָאד ; ליצ-דנע ןייא טַאהעג ןבָאה עדייב;
 ענייא ,לַאעדיא ריא ןיא עטייווצ יד ןסקאוועגרעביא טָאה רעבָא ײטרַאּפ עטשרע יד
 זיא סע עכלעוו --- ,עטייווצ יד ,טייהיירפ עטקנערשַאבמוא עלופ יד טרעדָאפעג טָאה
 ,טייהיירפ

 ײז .ךעלרעכעל ןוא רעטיב ןעוועג זיא ןעײטרַאּפ עדייב ןשיווצ סַאה רעד;
 .ערעדנַא יד ףיוא ענייא קלָאפ סָאד טצעהעג ,ערעדנַא יד ענייא טעדמיולרַאפ ןבָאה
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 ,טנייפ ןכעלקריוו םעד טימ ןפמעק ןלָאז ייז ,טרעדָאפעג טָאה טייצ יד ןעוו לָאמטפָא

 עדייב יד ךיז ןבָאה ,קלָאפ עזָאלטכַאמ סָאד ןטָארטעג ןוא ןגרָאװעג טָאה רעכלעוו

 "עג ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןגיּפשעג ,ןגָאלשעגמורַא ךעלדנעש טניירפ-ןשטנעמ

 ןופ קילג ןוא טייהיירפ רעד רַאפ רעכעה טלעטשעג "ךיא, םענעגייא םעד ןוא טכיז

 ַא טימ טגעלפ טנייפ רעמַאזיורג רעד ןוא .רעדניק-ןשטנעמ עדנטכַאמש רעטנזיוט

 ,טייהיירפ רַאפ רעפמעק יד ןופ טכעפעג ןשרעדניק םעד ןקוקנָא לכיימש ןכעליירפ

 ."רעטכעלעג ןופ ןטייז יד רַאפ ןטלַאה ךיז טגעלפ רע ןוא

 .ךוב סָאד טכַאמרַאפ טָאה ןוא ןזעל טקידנעעג טָאה גרָאעג

 .ןגיוושעג עלייוו ַא עדייב ןבָאה ייז

 טגָאזעג ךעלדנע טָאה -- ,לבאפ ַא רָאנ ןייז לָאז סָאד זַא ,שניוו ךיא ---

 וצ ךימ ךיא םעש ,טקַאפ רעשירָאטסיה ַא ךעלקריוו זיא סָאד ביוא --- ,לעַאפַאר

 .ןוז רענעדלָאג רעד ףיוא ןקוק

 טכייליפ -- .גרָאעג טרעפטנעעג טײהרעטכַארטרַאפ טָאה --- ? סייוו רעוו ---

 ןטקַאפ זדנוא רַאפ טלדנַאװרַאפ עכלעוו ,טייצ רעד ןופ טכַאמ ענרעזייא יד סָאד זיא

 ןייז ןפרַאד רימ זַא ,ןגָאז רָאנ ןעק ךיא .ןעמיורט ןיא ןטייקכעלקריוו ,ןעלבאפ ןיא

 זיא סע רעכלעוו ןיא ,טייצ ַא ןיא ןבעל רימ סָאװ ,ןדירפוצ רעקינייװ רעדָא רעמ

 ןוא רעדירב ןענייז עלַא רימ .עטקירדרעטנוא ןוא רעטקירדרעטנוא ןייק ָאטינ

 .ךעלקילג ןוא יירפ עלַא ,רעטסעווש

 ךיז טָאה -- ,ָאי טכייליפ ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ יד וצ קיסעמסינטלעהרַאפ ---

 סינ ןצנַאג ןיא טייוו ךָאנ ןיב ךיא זַא ,ןגָאז רעבָא ריד זומ ךיא --- .לעַאפַאר ןפורעגּפָא

 . . . ןדירפוצ זיא סע ןעוו ןייז ןלעו ןשטנעמ זַא ,טינ קנעד ןוא ןדירפוצ

 רעבָא -- .טגָאזעג רעטייוו רע טָאה --- ....יירפ ןענייז רימ ,טסגָאז וד ---

 ךיא ; רעטנוא ןיוש טייג ןוז יד סָאד ,ןדירפוצמוא ןיב ךיא .סעלַא טינ ךָאנ זיא סָאד

 ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןטכענ .ןעילב רעמיא ןלָאז ןעמולב יד זַא ,טלָאװעג טלָאװ

 "מוא ךימ טכַאמ סָאד .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז ןשטנעמ ןוא ףיש ַא םרוטש ןיא

 טינ רעמ ןשטנעמ ןייק לָאז םרוטש רעכעלריטַאנ ַא ךיוא סָאד ,ליוו ךיא ,ןדירפוצ

 .ןעגנערבמוא

 ךיוא ןבָאה רימ --- .גרָאעג טגָאזעג טָאה --- ! טניירפ ןיימ ,טכער טסָאה וד ---

 זיא סע .ןשטנעמטימ ערעזדנוא ןגעג רעמ טינ זיא ףמַאק רעד רעבָא ,ףמַאק ַא טציא

 ,רוטַאנ רעד ןופ ןטייקכעלמעווקַאבמוא יד ןגעג טייהשטנעמ רעד ןופ ףמַאק רעד

 ,קילג לופ ןוא ןבעל לופ ריא ןסינעג טינ ריא ןזָאל עכלעוו
.1 
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 עקרעמַאב יד

 (גנולייצרעד)

 -בלַאה עטרימשרַאפ ןעירשעג ןבָאה -- !עקרעמָאב ַא !עקרעמָאב ַא --

 ,קרָאי וינ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןרָאי ערעייז ןעגניירברַאפ עכלעוו ,רעדניק עטעקַאנ

 זיא סע ןכלעוו ןבעל ,זיוה-טנעמענעט ַא וצ ןבעגעג טָאש ַא עלַא ךיז ןבָאה ייז

 -גַארט עקיצומש .םינּפ ןטשטיינקעצ ןלעג ַא טימ .יורפ עיורג-סייוו ַא ןענַאטשעג

 ןקָארשרעד בלַאה ,זייב בלַאה .רעדיילק עריא ןופ טּפעלשעגכָאנ ךיז ןבָאה סעט

 ,ךיז ןופ ןגָאיקעװַא טלָאװעג ייז טָאה ןוא רעדניק יד ףיוא טקוקעג יז טָאה

 טכַאלעג ןבָאה ,רעדיילק ענעסירעצ עריא רַאפ טּפעלשעג יז ןבָאה רעדניק יד

 טנעקעג טינ טָאה עכעלקילגמוא יד .רענייטש ןוא ץומש ריא ןיא ןפרָאװעג ןוא

 ,ּפערט יד ףיוא ןלַאפעג תוחכ ןָא זיא ןוא טנייפ עריא ןעמוקייב

 -ָאב יד טנייועג טָאה סָאד .ןייוועג דנסיײרצרַאה ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ךיז ןבָאה ייז .טקוקעגרעביא טרעדנואוורַאפ ךיז ןבָאה סרעפיול יד ,עקרעמ

 עקרעמָאב ַא ךיוא סָאװ ,ןדייל עריא ןליפ ןעק עקרעמָאב ַא ךיוא סָאװ ,טרעדנואוועג

 .ןדנואוושרַאפ ןענייז ייז ןוא ,ןענייוו ןעק

 -גדירפוצ ןופ לַארטש ַא .ּפָאק ןעיורג ריא ןביוהעגפיוא טָאה עזָאלמייה יד

 -- ! קעװַא ןענייז ייז -- טכיועג טנייוורַאפ טלַא ריא טכײלַאב עגר ַא ףיוא טָאה טייה

 ,ןפָאלשנייא ןענעק ךיא לעװ טציא --- .טלמרומעג יז טָאה

 רעכלעוו ,רעלעק ַא ןופ סעטַארג ענרעזייא יד ןָא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה יז

 זיא ןוא ןגיוא ענעלָאװשרַאפ עריא ןסָאלשרַאפ טָאה ,טסוּפ ןעוועג טציא זיא

 ,ןפָאלשעגנייא

 ,רעטכיד ןוא רעביירש עסיורג ןופ ןעמיורט יד סערעטניא טימ ןזעל רימ

 ? עקרעמָאב ַא ןופ םולח םעד ןרעהסיוא ךיוא לָאמַא טינ רימ ןלָאז םוראוו

 -לעזעג רעזדנוא ףיוא גייווצ ןטסקירעדינ םעד טמענרַאפ עקרעמָאב ַא ,תמא

 עדָאמ טעטכַארַאפ יז .טעדיילקעג קידנעטשנָא טינ רעייז זיא יז .םיוב ןכעלטפַאש

 יז .ןגער רעדָא יינש רעטנוא ,סַאג רעד ףיוא לָאמטּפָא טפָאלש יז .טעקיטע ןוא

 ַא יו ןפרָאװעגסױרַא טרעוװ יז .,ןַאמיײצילָאּפ ןופ טּפַאלקעג טרעוו יז .טרעגנוה

 לקיטש ַא ןטעב ןיהַא ןײגנײרַא טגאוו יז ביוא ,זיוה ןקידנעטשנָא ןדעי ןופ טנוה

 ןַאמ רעגנוי רעקידנעטשנָא ןַא .ריב זָאלג ַא ףיוא ןשָארג רָאּפ ַא רעדָא ,טיורב

 טינ ךיז טעוװ ,עמַאד ןייז ןופ לכיטנעשַאט סָאד טנַאגעלש ףיוא טביוה רעכלעוו

 ןיא טלַאפ עכלעוו ,עקרעמָאב ַא ןופ רעּפרעק ןקנַארק םעד ןביוהוצפיוא ןגױבנָא

 ,טכַאמשרַאפ ןוא קירעגנוה סַאג

 -סנעבעל ַא טָאה יז ךיוא .ןזעוו ךעלשטנעמ ַא זיא עקרעמָאב ַא ךיוא רעבָא

 ,לַארָאמ רעכעלטפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ עטכישעג יד ךיוא זיא עכלעוו ,עטכישעג

 סעטנַארט יד רעטנוא .ןטלעש ןוא ןשטנעב ,ןביל ןוא ןסַאה ןעק עקרעמָאב ַא ךיוא

 רעטנוא יװ ,ץרַאה םערַאװ ,לדייא ַאזַא ןגָאלש ןעק עקרעמָאב רעזָאלמייה ַא ןופ

 טינ ןעד םוראוו .עמַאד-טלעוו רעקידנעטשנָא ןַא ןופ טעסרָאק םענעדייז םעד



 קרעוו סטַאטשלעדע ,ךוד '0

 יד רעביא ןטכַארטרַאפ טינ ךיז םוראוו ? עקרעמָאב ַא ןופ םולח םעד ןרעהסיוא

 ? טײהנעגנַאגרַאפ ריא ןופ רעדליב

 .דניק קידלושמוא ,ןיילק ַא ךָאנ זיא יז : ט'מולח יז

 עמיטש יד טנעקרעד יז | קיטרַאפ ןיוש זיא ןסיײבנָא סָאד !אלע !אלע --

 .רעדילג עלַא עריא רעביא ךיז טסיגעצ דיירפ רעסיז ןופ ליפעג ַא ,רעטומ ריא ןופ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןביורטנייו ענירג יד .רעטומ ריא וצ דלַאב טינ טפיול יז רעבָא

 ;טענגַאמ ַא יװ ךיז וצ ןעיצ ,ןטרָאג םעניילק רעייז ןיא ןסקָאװעגרעדנַאנופ ךייר

 ריא טניפעג יז זיב ,םורַא ריא טכוז רעטומ יד .ןסיײרּפָא טינ ייז ןופ ךיז ןעק יז

 ענירג יד טימ ןטכָאלפעגרעביא ןענייז ןקָאל ענעדייז עדנַאלב עריא .אלע ענייש

 זעיצַארג ריא ןקעדַאב ייז ןוא ,ןביורטנייוו עדנעצָארּפש-ןייװ טימ יד ןופ ןגייווצ

 עדייב ןעייג ייז ןוא לטנעה ןרַאפ ןָא יז טמענ רעטומ יד .ץנַארק-לרעּפ ַא יו ,לּפעק

 .ןײרַא בוטש ןיא

 טמענ רע .רעטָאפ רעד טציז שיט םייב .קיטכיל ןוא סיורג זיא רעמיצ סָאד

 ךעלקעב-ןעיליל עריא טקעדַאב ןוא ןצרַאה םוצ יז טקירד רע ,ינק יד ףיוא אלע ןייז

 טסיירט עקיצנייא ןייז זיא יז ! ןבעל ןייז יו רעמ ביל יז טָאה רע .ןשוק עסייה טימ

 ןלַארטש ןגיוא עריא .ןסע סָאד טגנַאלרעד רעטומ יד .געוו-סנבעל ןרעווש ןייז ןיא

 ַא יו ,ןגיוא עיולב ןוא ןקָאל ענעדייז עריא טימ ייז ןשיווצ טציז אלע .קילג טימ

 .ןדירפ ןוא דלושמוא ןופ ךאלמ רעליטש

 .דליב טייווצ ַא

 עריא ,לפאט ןוא ןטפיטש-יילב ,רעכיב עריא טימ עלוש רעד ןופ טפיול אלע

 ןענייז ןקָאל יד ,דיירפ טימ ןצילב ןגיוא יד .רעייפ ןוװָאזָאר ַא טימ ןענערב ןקַאב

 .ןרעטלוש עקידכעלייק עריא רעביא ןפרָאװעצ

 ! טכַארבעג בָאה ךיא סָאװ ,עז !ַאמַאמ !ַאמַאמ --

 רעטומ יד .םוידוטש ןטוג ריא רַאפ לַאדעמ םענעדלָאג ַא ןעמוקַאב טָאה אלע

 -- .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ יז טשוק רעטָאפ רעד .דיירפ ןופ ךיז רעסיוא זי

 רימ טלָאװ סָאװ ? טלעוו רעד ףיוא ריד ןָא טבעלעג ךיא טלָאװ יװ !אלע !אל

 ? ןגָארטוצרעביא ץלַא טומ ןבעג

 -"רַאטש וצ ךיז טקירד ןוא רעטָאפ ןעמערָא ריא ףיוא עביל טימ טקוק אלע

 ,םיא וצ רעק
 א
 יָא א

 רעטָאפ רעד .עסיורג ַא ןיוש זיא אלע .ןדנואוושרַאפ זיא דליב סָאד ךיוא

 ףיוא טָאה אלע ןכלעוו ,טניירפ רעקיצנייא רעד זיא רעטומ עקניטלַא יד ,טיוט זיא

 עלַא ."ידייל-סלייס; ַא זיא יז .טפעשעג סיורג ַא ןיא טעברַא אלע .טלעװ רעד

 ןיא רעגײזַא 9 זיא סע .םינוק ךס ַא וצ טיצ טייהנייש ריא .ביל רעייז יז ןבָאה

 טמענ יז .טנייװרַאפ ןוא סַאלב טנייה זיא יז .טעברַא ריא ןופ טמוק אלע .טנוװָא

 עיולב-לקנוט ,ענייש עריא ןופ ךיז ןעלקייק ןרערט .רעטומ ריא קרַאטש םורָא

 .ןגיוא;

 ? ריד זיא סָאװ ,אלע --
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 טרעלקרע רימ ךיז טָאה רע .ךימ טגלָאפרַאפ ימָאק רערעטלע רעד ,רעטומ ---
 ,ןעגנערבמוא ךימ רע טעװ ,ןביל טינ םיא לעװ ךיא ביוא ,טגָאז רע .עביל ןיא

 םעד לייצרעד !ןָאט טשינרָאג ריד ןעק רע !קיאור ייז ,דניק ןיימ ,אלע --
 ,ןגייווש ןכַאמ ןיוש םיא טעװ רע ,תיבה לעב

 טעװ רע ; תיבה לעב ןטימ טיורטרַאפ רעייז זיא ימָאק רעד ! רעטומ --
 ךיא ביוא ,סייוו רעוװ ? ןָאט רימ ןלעוו סָאװ .ןקישקעװַא ךימ טעוו ןוא ןביולג טינ
 ? ץַאלּפ יינ ַא לענש ױזַא ןעניפעג לעו

 ריא ןופ ןקָאל עדנָאלב ענייש יד ןרערט טימ טצענַאב ןוא טגייווש עקניטלַא יד
 יז ;קיאורמוא זיא ץרַאה ריא .טכַארטרַאפ ןוא סַאלב טציז אלע .דניק קיצנייא
 .ןבעל ריא ןיא ןכערבסיוא טעװ םרוטש רערעטיב ַא זַא ,טליפ

 .געט עכעלטע רעבירַא ןעייג סע

 ! ךעלקילגמוא ןיב ךיא ! רעטומ ! רעטומ ---

 ַא ךָאנ טייג ריא ךָאנ ;טיױט רעד יװ סַאלב ,בוטש ןיא ןײרַא טפיול אלע
 ,טנַאה רעד ןיא בָאלק ןייז טימ ןַאמיײצילָאּפ רעסיורג

 ףיוא םיוק ךיז טלַאה עטלַא יד -- ?ןעשעג זיא סָאװ ,דניק ןיימ ,אלע --
 ,קערש ןופ סיפ יד

 ; טרָאװ ןטלַאהעג טָאה ימָאק רעד !עט'בנג ַא ןיב ךיא ,ןגָאז יז ! רעטומ --
 ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא שַאט-טנַאה ןיימ ןיא דייז קיטש ַא טגײלעגניײרַא טָאה רע
 ךיא !א .שינגנעפעג ןיא ןרַאּפשניײא ךימ ןליוװ ייז ,רעטומ .טע'בנג'עג סע בָאה
 ! עדנַאש ןופ ןברַאטש לעוװ

 -גרעטיצ ַא טימ רעטומ עמערָא יד טיירש --- ! קיאור ייז ,דניק ןיימ ,אלע --
 רעדעי : קידלושמוא טסיב וד ,ןָאט טינרָאג ריד ןענעק ייז --- .עמיטש-ןרערט רעד
 -מוא זיא סע ,ןיינ !ןרעוװש סע טעװ טלעוו עצנַאג יד ,ךיא .ןעז סָאד ןעק רענייא
 ! ןכערברַאפ ַאזַא ןיא ,ךאלמ ןיימ ,ךיד ןקידלושַאב וצ ךעלגעמ

 .ןענייוו ןוא סמערָא יד ןיא רערעדנַא רעד ענייא ןלַאפ רעטכָאט ןוא רעטומ
 -ַאב-סגנונדרַא רעד טלמרומ -- ! ןפלעה טינ טעװ ןענייוו רעייא ! טמוק --

 ,קידלושמוא טסיב וד ביוא ,ןעניפעגסיוא ןיוש טעװ טכירעג סָאד --- .רעכַאװ

: 
 לא לא

 ,רָאי בלַאה ַא קעװַא זיא סע

 רעד רַאפ ןסעזעגּפָא זיא יז ואוו ,שינעגנעפעג ןופ סױרַא סָאװ רָאנ טמוק אלע
 רעטומ ריא ,ימָאק ןטציירעגפיוא םעד ןופ ןרָאװעג טריצירבַאפ זיא עכלעוו ,הבנג
 ןכש ַא .רעמיצ ןלעקנוט ַא ןיא טגיל יז .קיניזנאוו בלַאה ןוא קנַארק תורצ ןופ זיא
 קעװַא טייג סע .גנוקיטפעשַאב עיינ ַא ןכוז ןָא טגנַאפ אלע .תונמחר ןופ יז טלַאה
 יז זיא ןטפעשעג יד ןיא .ןעניפעג טינ טעברַא ןייק ןעק יז ,עטייווצ ַא ,ךָאװ ַא
 ,ןבעל ןעמ זומ לייוורעד .טינ יז סייוו טעברַא רעדנַא ןייק .עט'בנג ַא סלַא טנַאקַאב
 -סָאה ןיא .גנוניוַאװ רעדנַא ןַא ,רָאטקָאד ַא ףרַאד רעטומ יד ,טלעג ןבָאה זומ ןעמ
 טעדרָאמרע ןבָאה ייז יו ,ןדרָאמרע טרָאד ךימ ןלעװ ייז, .ןייג טינ יז ליוו לַאטיּפ
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 רעדרעט ַא ףיוא יװ ,ןדעי ףיוא טקוק ןוא עקיניזנַאװ-בלַאה יד טיירש *! אלע ןיימ

 ,אלע ערעייט ריא ןופ

 עכעלטע יד ,ָאטינ ץלַא ךָאנ זיא טעברַא ןייק .רעבירַא זיא טַאנָאמ ַא ךָאנ

 זיא בוטש ןיא .דרַאבמָאל ןיא קעװַא עלַא ןענייז טַאהעג טָאה אלע סָאװ ,ךעלדיילק

 .גנוניואוו עמערָא יד ןטכײלַאב וצ טכיל לקיטש ןייק ,ןליוק ןייק ,טיורב ןייק .טלַאק

 ,טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,סַאג ןיא טייג ןוא לקאי ריא ףױרַא ךיז ףיוא טפרַאו אלע

 ספעשעג ןיא טעברַאעג ןעמַאזוצ ריא טימ טָאה עכלעוו ,עט'רבח ַא ךָאנ טָאה יז זַא

 ."ןגרָאב סעּפע רימ יז טעװ טכייליפ, .קידלושמוא זיא יז זַא ,טסואוועג טָאה ןוא

 טּפַאלקעגנָא טָאה ןוא ןסַאג ערעטסניפ רָאּפ ַא ןפָאלעגכרוד לענש זיא אלע

 .עט'רבח ריא וצ

 .רעפטנע רעד ןעוועג זיא ! לָאב ַא ףיוא קעװַא ! ָאטינ זיא יז --

 .רעטייוו קעװַא קירעיורט זיא ןוא ּפָאק ריא ןזָאלעגרעטנורַא טָאה אלע

 יד לקנוט ןטכײלַאב סענרעטמַאליזַאג יד .טכַאנייב רעגיײזַא 11 ןיוש זיא סע

 ."ןוַאט-ןוַאד; רעקרָאי וינ ןופ ןסַאג עקיצומש

 טינ ןילַא ךיז יז ןעק ,טייג יז ןיהואוו ,ןסַאג יד ךרוד ליטש טרעדנַאװ אלע

 ,ןטלַאק םעד ןיא טינ רָאנ יבַא ,זיא סע ןיהואוו טייג יז .גנונכער ןייק ןבעגּפָא

 ,רעטומ עקיניזנַאװ ,עקנַארק ריא טציא טגיל סע ואוו ,רדח ןקיצומש

 ריא ןרעטכיילרע וצ ןעלטימ יד ןעמ טכענ ואוו ? ןפלעה ריא יז ןעק ױזַא יו

 ? ןדייל עכעלקערש יד

 רעטומ עכעלקילגמוא ריא ,טיונ ריא ,טנלע ריא ,טקיטשעג ריא ןבָאה ןרערט

 טרעצרַאפ טָאה סָאװ ,רעייפ שילעה קיטפיג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ץלַא --

 יז .ןזעוו סעצנַאג ריא ןעגנַאװצ ענרעזייא עפרַאש טימ טקירדעג ןוא ץרַאה ריא

 ,טנייוועג רעטיב טָאה ןוא עדייבעג רעסיורג ַא וצ טעילוטעגוצ ךיז טָאה

 ַא ךיז ןבעל טרעהרעד יז טָאה -- ?ןןעשעג זיא סָאװ ,ןיליירפ סעגנוי ---

 .עמיטש-רענעמ

 -עדיילקעג"ךייר ַא ןענַאטשעג זיא ריא ןבעל ּפָאק ריא ןביוהעגפיוא טָאה יז

 רעטשרע ריא ,ליומ ןיא רַאגיצ ַא טימ ,רעדניליצ םענעדייז ַא ןיא ןַאמרעגנוי רעט

 "עגכרוד ּפָאק ריא ןיא טָאה דלַאב עקַאט רעבָא !ןפיולטנַא : ןעוועג זיא קנַאדעג

 סָאװ .טסבלעז ךיז ןוא רעטומ ריא ןטער ןענעק טעװ יז : ןַאלּפ רעדנַא ןַא טצילב

 ָאטינ זיא געווסיוא רעדנַא ןייק ,ןעלטעב זומ יז ? ןפלעה ךיז יז ןעק

 ,קנַארק רעייז זיא רעטומ ןיימ ,ךייר ,ךיא עז ,טייז ריא !רימ טפלעה ---

 ךיז קידנלעטשּפָא ,ןעגנַאפעגנָא יז טָאה --- .. .ןעניפעג טינ טעברַא ןייק ןעק ךיא

 ,טכיזעג ןיא טיור דלַאב ,סַאלב דלַאב קידנרעוו ןוא טרָאװ ןדעי ףיוא

 זיא ןוא טכיזעג ריא ןיא טקוקעגנייא טוג ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי רעכייר רעד

 ,דלושמוא ריא ,טעטיוויאַאנ ריא ,טייהנייש ריא .טרעדנואוורַאפ יו ןייטש ןבילבעג

 ,גנוגעװַאב רעדעי ריא ןופ ,גוצ-סטכיזעג ןדעי ריא ןופ טלַארטשעג טָאה עכלעוו

 -טכַאנ יד ןופ ענייא ןענעגעגַאב וצ טעטרַאװרע טָאה רע .טרעבױצַאב יו םיא טָאה

 וצ ןרָאװעג טניוטשרע זיא ןוא ,טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,לגייפ)

 .קרָאי וינ ןופ ןסַאג עקיצומש יד ןיא לרעּפ םעניישרעדנואוו ,םענייר ַאזַא ןעניפעג
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 ,טגערפעג ליטש רע טָאה -- ? ריא טמוק ןענַאװ ןופ ? ריא טניואוו ואוו ---

 ,םייהַא טײלגַאב ריא טָאה רע ןוא עטכישעגסנעבעל ריא טלייצרעד םיא טָאה יז

 ןוא רַאלָאד עכעלטע ןזָאלעגרעביא טָאה .רעטומ עקנַארק ריא טכַארטַאב טָאה רע

 .ןעמוק וצ רעדיוו ןגרָאמ טגָאזעגוצ טָאה

 ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז ןבָאה ייז .אלע ענייש יד ןכוזַאב רע טגעלפ גָאט ןדעי

 ןופ ןלָאהרע טנעקעג טינ ךיז טָאה רעטומ עקניטלַא יד ךָאד .גנוניואוו ענייש ַא

 ,ןברָאטשעג ןכיג ןיא זיא ןוא טיײהקנַארק ריא

 -רַאפ ריא טגעלפ רע .רעטער ןוא טניירפ ןקיצנייא ריא טבילעג טָאה אלע

 ַא רעייז ןעוועג טייצ עטשרע יד זיא ןבעל רעייז ןוא ,ןגינעגרַאפ עטסעב יד ןפַאש

 ,סעכעלקילג

 טניירפ ענייז .ןײלַא ןבילבעג זיא אלע .ןדנואוושרַאפ רע זיא גנולצולּפ רעבָא

 אלע .עּפָארײא ךָאנ קעװַא יורפ רעדנַא ןַא טימ זיא רע סָאד ,טגָאזעג ריא ןבָאה

 ,ריט ןיא ןּפַאלק וצ ןעגנַאפעגנָא רעדיוו טָאה טיונ יד .,דניק ַא טַאהעג טָאה

 -רַאפ ,טנעה יד ףיוא דניק ַא טימ ,םערָא ,טנלע ? רעטייוו ןָאט יז לָאז סָאװ

 לָאז ואוו ,יורפ עשילַארָאממוא ןַא סלַא טפַאשלעזעג רעשילַארָאמ רעד ןופ טעטכַא

 ?ןדנעוו ךיז יז לָאז ןעמעוו וצ ? ןייג יז

 ךָאנ ןעוועג זיא יז .גנַאגסיוא ןייא רָאנ ,לטימ ןייא רָאנ ןבילבעג ריא זיא סע

 -נָא טעו יז .ןריט עריא ןיא טּפַאלקעג ןבָאה הואת-ילעב עכייר .ןייש ןוא גנוי

 ,טייהנייש ריא טימ ןעלדנַאה וצ ןעגנַאפ

 םעד ןבעגעגּפָא ךיז יז טָאה ןרָאצ ןדנענערב טימ ,סַאה טימ ,תוללק טימ

 ךעלדנעש ריא .ור ןייק ןבעג טינ ריא טגעלפ ןסיוועג ריא .לדנַאה ןכעלדנעש

 עמיטש שדנרעטיצ יד ןרעה טגעלפ יז ,ןגיוא עריא רַאפ ןענַאטשעג דימת זיא ןבעל

 טנערב דנַאש ןייד ,אלע ? ןָאטעג וד טסָאה סָאװ ,אלע, : רעטומ רעטיוט ריא ןופ

 "! ןעור טינ ךימ טזָאל ןוא רבק ןיימ ןיא רעייפ שילעה יו

 טָאה ןסיוועג ןקנַארק ריא ןופ עמיטש עקיטפיג יד ךיז ןיא ןביוטרַאפ וצ םוא

 טסניד ריא .טכַאניײב ןוא גָאטײב ןעקנורטעג טָאה יז .ןעקנירט ןביוהעגנָא יז

 ,טכיזעג ןלָאװשרַאפ ַא טימ רוכש עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעניפעג טפָא ריא טגעלפ

 -- ?עמיטש רעקירעזייה ַא טימ ןגערפ יז טגעלפ --- ? ייז ןענייז ואוו ---

 ? ןייוו ןייק טינ רימ ייז ןפיוק םוראוו

 .יֹורג ןוא טלַא ןרָאװעג יז זיא רָאי ןייא ןיא

 ,ריא ןופ טכייוועג ןבָאה רענעמ יד

 .לכיימש ןרעטיב ַא טימ ןעיירש יז טגעלפ --- ? רימ ןופ ריא טפיולטנַא סָאװ ---

 ! ריא ףיוא ריא טייּפש טציא ןוא םולב יד ןטָארטעצ טָאה ןיילַא ריא ---
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 טקירד טנַאה ערעווש ַא יו טליפעג טָאה עקרעמָאב יד -- !ּפא טעג ,יעס --

 ןַאמסילָאּפ ַא ןענַאטשעג זיא ריא ןגעג .טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה יז .רעטלוש ריא
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 לענש זיא ןוא ןביוהעגפיוא קערש טימ ךיז טָאה יז .טנעה יד ןיא ּבָאלק-ַא טימ

 .רעטייוו קעווַא

 ."גַארט עקיצומש ןיא טלקיוועגנייא ,רוגיפ רעכעלגעלק רעד ףיוא קידנקוק

 ַא ןעוועג סָאד זיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ טשרע זַא ,טביולגעג טלָאװ רע ,סעט

 טָאה עכלעוו ,םולב עדנעצייר ַא ,אלע ענייש-רעדנואוו ַא ,דניק קידלושמוא ,טרַאצ

 ךיוא זַא ,טביולגעג טלָאװ רע ? רעטומ רעיירט ריא ןופ טסורב רעד ףיוא טילכעג

 ןוא טבילעג ,ןוז יד גנילירפ ןיא יוװ ,טניישעג לָאמַא טָאה עקרעמָאב עקיצומש יד

 ? טפנוקוצ רעכעלרעה ַא ןופ טמיורטעג

 יד ןיא םויַא ןעשזדנָאלב "סאלע; ענעטָארטעצ ,ענעלַאפעג עכלעזַא ליפיוו

 "רַאפ ,טייהשטנעמ רעד ןופ ףרואווסיוא ןדעי ןופ טעדנעשעג ,קרָאי וינ ןופ ןסַאג

 יד ןופ ןגָאלשעג ,"עקירעמַא רעגנוי; רעד ןופ רענייטש ןוא ץומש טימ ןפרָאװ

 ? גנונדרָא ןוא ץעזעג ןופ רעטיה

 ,ןזָאר יו שירפ ,ןקַאב טימ ,דייז יו ךייוו ,ןקָאל טימ רעדניק עגנוי ליפיוו ןוא

 ןוא סעטיוויאַאנ רעייז טימ ןענייש ןוא עלוש ןיא קיפיולרָאפ ךָאנ ןפיול עכלעוו

 ןופ לרוג רעכעלקערש רעד ,אלע ןַא ןופ לַאזקיש סָאד טעטרַאװרע ,דלושמוא

 ?!עקרעמָאב רעקרָאי וינ ַא

 רעקירעדינ ַאזַא טימ רעמ ןקיטסעלַאב טינ ,רעזעל ,ךיד ליוו ךיא { גונעג ךָאד

 ןסַאג יד ךרוד טסייג וד ןעוו ,ןטעב רָאנ ךיד ליוו ךיא ."עקרעמָאב, ַא יוו- ,ןָאזרעּפ

 ,רענייטש ןייק ריא ףיוא טינ ףרַאװ ,?עקרעמָאב, ַא טסנגעגַאב ןוא קרָאי וינ ןופ

 ? סָאד זיא דלוש סעמעוװ : גערפ ןוא "אלע, רעד ןופ קנעד
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 ! ףיוא טכַאװ

 .קָאלג-טנוװָא רעד

 ,םרעריטרַאמ ןוא ןדלעה

 ,שטנעמ ןוא רוטַאנ





 !ףיוא טכַאװ



 האווצ ןיימ

 (*,7 .ה וצ טעמדיוועג)

 ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ! טניירפ עטונ .ָא

 -- ןָאפ רעזדנוא רבק ןיימ וצ טגָארט

 ,ןברַאפ עטיור יד טימ ןָאּפ עיירפ יד

 ! ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 ןטיור םעד גַאלּפ םעד רעטנוא טרָאד ןוא

 ! דיל סעיירפ ןיימ ,דיל ןיימ רימ טגניז

 דיל-םערוטש ןיימ ,דיל סעיירפ ןיימ

 .דיי ןוא טסירק ןטּפַאלקשרַאפ םעד ןופ

 ןרעה ךיא לעװ רבק ןיימ ןיא ךיוא

 ;דיל-םערוטש ןיימ ,דיל עיירפ ןיימ

 ןרערט ןסיגרַאפ ךיא לעװ טרָאד ךיוא

 !דיי ןוא טסירק ןטּפַאלקשרַאפ םעד רַאפ

 ןעגנילק ןדרעווש יד רעה ךיא ןעוו ןוא

 -- ץרעמש ןוא טולב ןופ ףמַאק ןטצעל ןיא

 ןעגניז רבק ןופ ךיא לעוװ קלָאּפ םוצ

 .ץרעה ןייז ןרעטסײגַאב לעװ ןוא

 ךַאװ רעד ףיוא

 ,רענרעד עקיטפיג טימ טנייפ ןופ טניורקעג

 -- טזַאלרַאפ ,ןסעגרַאפ טניירפ עמונ ןופ

 רענלעז רעקניטלַא ןַא ךַאו רעד ףיוא יו

 .טסָאּפ ןקילייה ןייז ףיוא ןײלַא רֶע טיימש

 ,טלגָאה ןוא טנגער סע ,רעטצניפ זיא טכַאנ יד

 -- ;ןייוועג דליוו ַא טניוװ ןיא ךיז טרעה סע

 ,וזָארַאטָאלָאז ללה -- .ל.ה (*
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 ,טלגָאװרַאפ ןוא רעד זיא טנלע יוװ ,ךא
 .ןילַא ךַאו רעד ףיוא טייטש םערוטש ןיא רעוו

 ,רעדירב ןוא טניירפ ןופ ןסעגרַאפ ,ןיײלַא

 (* :רעעמ ןשימרוטש ןיא לפיש ַא יו ,ןיילַא
 ,רעדינַא םערוטש רעד ךיד טפרַאװ טָא ,טָא
 ! רעוועג סָאד טלַאפ טנאה רעד ןופ ןוא

 ! ןלַאפ טציא טינ רָאט רע ,טינ ףרַאד רע ,ןיינ ךָאד
 ,טלעק ןוא םערוטש טימ ךיז טלגנַאר רע
 . . . ןלַאנגיס טרעייפ ,רעוועג סָאד ףיוא טביוה רע
 .דלעפ ןופ ָאכע סָאד רָאנ םיא טרעפטנע סע ןוא

 ,ןרערט טימ ןגיוא ענייז ןָא ךיז ןליפ'ס ןוא
 -- ,טסָארּפ ןדנענערב ןיא טרעווילגרַאפ טרעוו ץרעה ןייז
 ןרעמשנגרָאמ רעד ןייגפיוא טעװ סע ןעוו ןוא
 ,(** .טסַאּפ ןקילייה ןייז ףיוא טױט םיא רע טניפעג

 !ףיוא טכַאװ

 ןפַאלקש ךָאנ ןביילב ריא טעװ גנַאל יו ,ָא ,גנַאל יו
 ?!טייק עכעלדנעש יד ןגָארט ןוא

 ןפַאש רעמיטכייר עדנצנעלג ריא טעוװ גנַאל יו

 ?!טיורב רעייא טבױרַאב סָאװ ,םעד רַאפ

 ,ןגיובעג ןקור רעייא ןייטש ריא טעוו גנַאל יו
 ? טכַאמשרַאפ ,זָאלמיײה ,טקירעדינרעד
 !ןגױא יד טנפע !ףיױא טכַאװ !ןיוש טגָאט םע
 ! טכַאמ ענרעזייא רעייא טנעקרעד

 ,ןדַאקיראב-ףמַאק טימ טייהיירפ יד ךיז טברעוורעד
 ! גירק א ןענַאריט יד טרעלקרעד
 ,ןדארעמַאק עװַארב ,טײקנסַָאלשטנַא ןוא טומ
 ! גיז םוצ ןריפ ךייא ןלעוו

 ,ןלַאפ זומ סעלא ,ָא ,ןענָארט ןוא ,ןטייק
 ; דרעווש סרעטעברַא םעד רעטנוא

5 

18) 

 .םי -- רעעמ

 ןטסַאּפ --- טסָאּפ
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 ןלַארטש ענעדלָאג טימ ,ןעמולב עדנטפוד טימ

 .דרע יד ןריצַאב טייהיירפ םעוו

 ןעילב ןוא ןביל ,ןבעל טעװ סעלַא ןוא

 ;יַאמ םענעדלָאג סטייהיירפ ןיא

 ! ןעינק וצ ןענַאריט רַאּפ גונעג ,רעדירב

 !יירפ ןרעוו טזומ ריא סָאד ,טרעווש

 ! ןקָאלג-סטייהיירפ יד ןיא לַארעביא טגנילק

 ! טכענק עדנדייל יד טלמַאזרַאפ

 .ןקָארשרעדמוא טפמעק ,טרעטסייגַאב טפמעק ןוא

 ! טכער עקילייה ערעייא רַאפ

 רעירַאטעלָארּפ ןשידיי םוצ
 (" ...ולַאּפ יָאווטרעשז יו, דיל ןרענָאיצולָאוװער ןשיסור םעד ןופ וויטָאמ ןטימ ןעגנוזעג)

 -- טייק עכַאפיירד ַא ןגָארט רימ ,רעדירב

 ;רעקנעד סלַא ,ןפַאלקש םלַא ,ןדיי סלַא

 טוט םוצ טרעטַאמעג ןוא טגָאיעג ןרעוו רימ

 .רעקנעה ןוא ןטימעסיטנַא ןופ

 ,ּפַאצַאק רעדליוו רעד דנַאלסור ןיא זדנוא טקירד םע

 ,הנידמ רעיירפ רעד ןיא ,ָאד ןוא

 ,ּפַאש ןרעטצניפ םעד ןיא זדנוא ןעמ טרעקרעקרַאּפ

 .ענישַאמ רעד ייב ןקיטולב רימ ואוו

 ןָא טשרע ןעגנַאפ סָאװ ,עגנוי ךעלעמילב יד

 ,ןטייווק עלעדייא יד ןזָאל וצ

 ,ןָארט ןוא קעזטלעג ןופ ןטָארטעצ ןרעוו

 ! ןטייק-ןפַאלקש ןיא טרעטַאמרַאפ

 ,טכענק רַאפ זדנוא טכַאמ ןעמ ,רעלטעב רַאפ זדנוא טכַאמ ןעמ

 ;ןעיירד ןיא זדנוא טגיוב ןעמ ,זדנוא טגרעוו ןעמ

 ,טכער ךייא רַאּפ ןייז ףרַאד סעלַא :זדנוא טגָאז ןעמ

 .ןעיירש טינ ריא טרָאט --- ךייא ןעמ טביור ןוא

 ,טסייג רעקילייה רעד ךָאנ טבעל סע ,רעדירב ,ךָאד

 ; ןפַאלש םעד ךיוא דלעה ַא רַאפ טכַאמ סָאװ

 ,טסיירעצ ןטייק יד (* ,סרעקרעק יד םוא טפרַאװ סָאװ

 ! ןפאלקש עטרעטַאמרַאפ יד טײרּפַאב ןוא

 .סעמרוט ,תוסיֿפת -- סרעקרעק (*
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 ךולפ ןכַאפיירד ןופ ,ןפלעה זדנוא עוו רע
 ; ןזיילרעד עסַאמ רעמעברַא יד
 ךוב-גָאט ריא טייהשטנעמ יד טעוו ןַאד רַאנ

 .ןזעל ןענעק דנַאש ןָא ,ןרערט ןָא

 דרע עדנדייל יד ןזומ רימ ,רעדירב
 !ןעיירּפַאב ןרערט ןופ ,ןטייק ןופ
 ,דרעווש ןוא רעצנַאּפ טימ ,רעטלוש-ןָא-רעטלוש
 !ןעייר עדנפמעק יד ןיא םטרעוורָאּפ

 ,גיז רעד רעסיז ץילַא ,נירק רעד רערעווש סָאװ

 ; תוריּפ יד ןענייז רעלופטכַארּפ ץלַא

 ,גירק-סטייהיירפ ןיא טלַאפ סע רעוו ןוא

 ! תורוד עדנעמוק יד ןיא טבעל רעד

 ,טכער ןָא ,טייהיירפ ןָא ןבעל סָאד זדנוא גוט סָאוװ
 ? ןענַאריט ןופ שטייב ןרעטנוא
 ,טכענק ךָאנ ןביילב רימ ןלעוו ןענַאװ זיב
 !?ןענַאװ זיב -- ןפאלקש עזָאלמייה

 ,דרע עטקיטולברַאּפ יד : טרעווש ,רעדירב
 !ןעיײרּפַאב ןענַאריט ןופ קלָאּפ סָאד
 ,דרעוװוש ןוא רעצנַאּפ טימ ,רעטלוש-ןַא-רעטלוש
 ! ןעייר עדנפמעק יד ןיא סטרעוורָאּפ

 ןעיורפ רעטעברַא יד וצ
 ("עיצַאזינַאגרָא ןעיורפ רעטעברַא, רעד טעמדיוועג)

 !ןעיורפ עדנדייל ,ןעיורפ רעטעברַא

 ,קירבַאפ ןוא זיוה ןיא ןטכַאמש סָאװ ,ןעיורּפ

 ןעיוב טינ ריא טפלעה סָאװ ? ןטייוו ןופ ריא טיימש סָאװ

 ?קילג ןכעלשטנעמ ןופ ,טייהיירפ ןופ לּפמעט םעד

 ןטיור םעד רענַאב םעד ןגָארט וצ זדנוא טפלעה
 !םכענ ערעטצניפ ךרוד ,םערוטש ךרוד ,סטרעוװרַאּפ
 ןטיירברַאפ וצ טכיל ןוא תמא םעד זדנוא טפלעה
 .טכענק עטנלע ,עדנסיוומוא ןשיווצ

 ,ןביוהרעד וצ ץומש ריא ןופ טלעוו יד זדנוא טפלעה

 ; ביל זיא ךייא סָאװ ץלַא טימ ,רימ יווװ ,טרעפּפָא
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 ןבייל עקיטכעמ יװ ,ןעמַאזוצ ןפמעק ןרימ

 ! פיצנירּפ רעזדנוא רַאפ ,טייהכיילג רַאפ ,טייהיירפ רַאפ

 ןעיורפ עלעבָאנ ןיוש ןבָאה לָאמ ןייא טינ
 :ןָארט ןוא רעקנעה ןרעטיצ טכַאמעג
 ןעיורטראפ ייז ןעק ןעמ זַא ,טגייצעג ןבָאה ייז
 .ןָאפ עקילייה יד םערוטש ןטסרעטיב ןיא

 ,רעטסעווש עשיסור ערעייא ןָא ךיז טנַאמרעד
 ,ריּפמַאװ םעד ,רַאצ ןופ םייהיירפ רַאפ טעדרַאמרעד
 ,רעטסענ ענרענייטש יד ןיא םיוט זיב טרעמַאמרַאפ
 ,ריביס ןטסיוו םעד ןופ יינש ןיא ןבָארגַאב

 :ןעמענ עקילייה יד ,ןעמענ יד ריא טקנעדעג

 -- -- ךָאנ ןוא (* גרובזנינ ,ןַאמפלעה ,איַאקסווָארעּפ

 ןעמעש ךיז ןנעלפ סָאװ ,רעטנזיוט

 ! ךָאינפַאלקש םעד םַאזכרָאהעג ןגָארט וצ

 ,ןענַאטשעג שידלעה ױזַא םערוטש ןיא ןענייז ייז
 ! טכיל ןוא גנונּפָאה שינרעטצניפ ןיא ןגַארטעג
 ,ןענַאריט עדליוו ןופ ןעמונעג (המקנ) עכַאר

 | ! טכיזעג ןיא טיוט םעד טקוקעג ץלַאמש

 ןבעל רעייז לָאז ןַאד ? ייז ריא טקנעדעג

 גלָאפרעד טימ טלָאז ריא ! ךייא ןרעטסײגַאב

 ןבערטש ןוא ןפמעק ,ןעקנעד ןוא ןענרעל

 !קלָאפ-רעטעברַא םעד רַאפ קילג ןוא טייהיירּפ וצ

 ןכיוה ןופ טמַאטשעג טָאה ,(1881--1884) ַאיַאקסװָארעּפ (ַאנװָאװל) ַאיפָאס (-

 םוצ טרעהעג ןוא גנוגעוַאב רעשיטסיקלָאפ רעד ןיא קיטעט גנוי טרעוו .לדַא ןשיסור

 ןפיוא טַאטנעטַא םעד ךרוד טריפ ."?ַאילָאוו ַאיַאנדָארַאנ, רעד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא

 .הילת רעד ףיוא טברַאמש .(1881 ,ץרעמ 1) .ןט9 םעד רעדנַאסקעלַא רַאצ

 .דנַאלסור-סייוו ,עינרעבוג רעקסנימ ,ריזאמ ןוֿפ ןירָאמיינ עשידיי ,עינָאס ,ןַאמֿפלעה

 רעדנַאסקעלַא ףיוא טַאטנעטַא ןטיורגוצ טפלעה .וועיק ןייק עמַאמ-עטַאט ןופ טפיולטנַא

 .1888 ,עמרוט ןיא טברַאטש רָאנ ,הילת רעד וצ ןייג ףרַאד .ןט0 םעד

 ,גנוטסעפ רעגרובלעסילש רעד ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא ,עיפָאס ,גרובוניג

1,. 
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 ןיא גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי (עכעלטנעכעוו) עטשרע יד ןעוועג זיא ?טייהרַאװ יד ,

 עיצַאזונַאגרָא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ 1889 רָאי ןיא ןבעגעגסיורַא ,עקירעמַא

 -ָאס ַא ןייז לָאז גנוטייצ יד זַא ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד ."טייהיירֿפ רעד ערענַאיּפ ,

 ןטסיכרַאנַא טימ ןעמַאזוצ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןוא עשיאייטרַאּפנוא-שיטסילַאוצ

 ָארַאטָאלָאז ללה .רעדיל ןוא ןעלקיטרַא ערעייז ןקורד םייז ייב טייז טרָאד ןלָאז

 ךרוד .רעמונ ןטשרע םעד ןוֿפ סרָאטקַאדער יד ןעוועג ןענייז טַאמשלעדע דוד ןוא

 ףיוא רעדיל ענייז ןבירשעג טלָאמעד זיב טָאה סָאװ ,,ע .ד זיא "טםייהרַאװ יד

 "רעדליב-ץרעמ , רעדיל יד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגנוירַא ,שיסור

 .שידיי ןיא ןבירשעג טָאה טַאטשלעדע סָאװ עטשרע רָאג יד ןופ ןענייז

 ןוֿפ יאס ןוא ןטסילַאיצָאס ןופ יאס ןעגנוזָאל ןעמ טעז טַאלב-רעש רעד ףיוא

 ןַאהָאי ןוא ןינוקַאב טימ טיוז ייב טייז --- לאסאל ןוא סקרַאמ ; ןטסיכרַאנַא

 .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעדליב ךיוא טעז ןעמ .טסָאמ
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 ,ןברָאטשעג זיא רָאי עטלַא סָאד

 ,םנייא ץלַא טינ ןעד זיא ךָאד

 ןברָאװרעד ךיז טָאה 90 ןעוו
 ? םנייא עיינ לגָאּפש ַא

 ,ןרָאבעג זיא רָאי יינ א
 ,טיונ עטלַא יד טבעל ךָאד

 ןרָאװעג טינ רעטכייל זיא'ס
 .טייקנפאלקש עטלא יד

 ןקילב עניימ קירוצ ךיא ףרַאװ רָאנ
 ,געו םענעגנאגעגכרוד ן'פיוא
 ןקירב עיינ טציא ךיא עז
 .קעווצ ןקילייה רעזדנוא וצ

 ןעייר יד דימת ןסקַאװ סע
 ,טכער ןוא טייהיירפ רַאפ רעפמעק ןופ
 ןעיײרפַאב וצ ןרָאװשעג ןבָאה סָאװ
 !טכענק עטנלע עמערַא יד

 !ןָאפ יד ךיז טביוה רעכעה ץלַא

 ;דרעװש ס'טייהיירפ רעד טצילב סע

 ןוז יד טכייל רעלעה ןוא

 .דרע רערעטצניפ רעזדנוא ףיוא

 ןרעטשנגרָאמ רעדעי ןוא
 ,םייצ יד רעטנעענ טגנערב
 ןרעוו טעוװ דרע רעזדנוא ןעוו
 ! םיירּפַאב ײנַאריט ןופ

1 
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 ןסָאנעג יד וצ

 .ןרעטש ןייק טינ טעז ןעמ ,רעטצניפ זיא טכַאנ יד
 .דרע יד יוװ ,ץרַאװש זיא למיה רעד
 ,ןרערט עכעלשטנעמ ןופ םי רעד טשיור דליוו
 .דרעווש ןוא רעקנעה רָאנ ןשרעה סע

 ,ןסָאלשעג ןטייק ןיא ,טנלע טגיל טייהרַאװ יד
 .טנייפ ןכעלקערש ןופ טעדנואוורַאפ
 ? ןסָאנעג עיירט ענייד ןענייז ואוו ! טײהרַאװ ,ָא
 ? טניירפ עכעלרע ענייד ןענייז ואוו

 ,ןדנואוו עקיטולב ענייד ןלייה טינ ייז ןעמוק םורַאוװ

 ? טכילפ עכעלשטנעמ רעייז ןָאט ןוא

 ,ןדנואוושרַאפ ןיוש ןוז יד קיבייא ףיוא ןעד זיא

 ? טכיל סעקילייה ריא ןשָאלרַאפ

 -- ןברָאטשעג טייהשטנעמ עקיטסייג יד ןעד זיא

 ?טכענק ןוא רעקנעה רָאנ ןבעל סע

 -- ,ןברָאדרַאֿפ ,קיצומש ,ךעלסעה זיא סָאװ ץלַא ןוא

 ? טכער ַא ןבעל וצ טָאה סָאד רַאנ

 -- ,ןביולג טינ סָאד ליוו ךיא ,טינ ןעק ךיא ,רעדירב ,ןיינ
 ,טפַאלקשרַאפ ,טרעטַאמרַאפ ןענייז רימ
 -- ,ןבייל ץענעגנַאפעג יו ,טמַאצרַאפ ןגייטש ןיא
 !טּפארק רעזדנוא טיוט טינ זיא ךָאד רעבָא

 ,ןזײװַאב רעדנואוו ךָאנ ןעק טפארק עכעלשטנעמ יד
 ; טסייג רעזדנוא טקעוורעד םערוטש רעד ןעוו
 ,ןזייא ןוא רעניימש יז טרעמעמשעצ רעביוצ טימ יו
 .טסיירעצ ןטייק יד רעקיטש ףיוא

 ,ןענָארט יד ןלַאפ םע ,ןטייק יד ןכערב סע

 ,דנַאטשרַאפ רעיירפ רעד רָאנ טריגער סע

 ,ןענָאנַאק ןייק ףרַאד ןעמ ,טניה-טולב ןייק טינ ףרַאד ןעמ

 .דנַאל סָאד ןעמרישַאב ערע ןוא עביל

 ןסָאנַאב ,טנלע זיא טיײהרַאװ יד יו טעז
 -- -- ךייט רעקיטולב ַא ,ןרערט טימ
 ! ןסָאנעג ,רעדירב ,יז טעטער ,ריא וצ טמוק
 ! ךייא רַאפ טםעטולב יז ןוא טפמעק יז
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 רעדיינש רעד

 רעטלַא ןַא רעדיינש ַא טציז טָא

 ;רָאה עיורג עסייוו טימ

 רע טלַאה לדָאנ ןוא רעש ןייז

 .רָאי קיצפופ עצנַאג ןיוש

 ,ןגיובעג ןעיירד ןיא טציז רע
 ; םכאנ ןוא גָאט טעברַא רע
 ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ
 .םכארט ןוא טצפיז ,רע טיינ

 ןרָאי עניימ ןענייז קעווַא , ---
 : טיונ ןוא שינרעטצניפ ןיא
 ,ןרָאלרַאפ טעברַא ןיא תוחוכ יד
 ,טיורב ןייק ,ור ןייק ךָאד בָאה ןוא

 ,ןגרָאז ,ןעװערָאה זומ ךיא
 ; לַאג יד רימ ןיא טצַאלּפ סע

 ןגרָאמ ןבָאה ףרַאד סע לייוו
 .לַאב םוצ טנַארפ ַא קַארּפ םעד

 ןגיל םיא ףיוא זומ קַארּפ רעד

 ; קעלפ ןייק ,שטיינק ןייק ,טַאלג
 ןגירק רעדיינש רעד ןעק טינ זַא
 .(* "קעס , יד סָאב ןטוג ןופ

 ןרעטש ַא יו רֶע זומ ןצנַאלג
 -- -- ;דלעה רענדַאמ רעד קארפ ןיא
 ,ןרערמ סרעדיינש ןעמערָא םעד ןופ
 ? טלעוו יד ייז ןופ םייוו סָאװ

 ,םערָא רעדיינש רעד טייג טָא
 ; םַאלב ןוא ךַאוװש ,ןכָארבעצ

 ,םערָא ןרעטנוא טעברא ןייז
 .סאנ ןרערט ןופ טכיזעג ןייז

 ,ןלָאצַאב טינ ליוו סָאב רעד רָאנ

 :טכעלש סָאװטע טגיל קָאר רעד

 .ןרעוו טקישעגקעװַא ,טגָאזעגּפָא -- ?קעס, (*
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 ןלָאװשעג רעוו רעננוה ןופ ,

 "! טכענ רעדיוו טעברַא ןוא

 ,רעטלַאק ַא בוטש ַא ןיא ןוא

 ,דניצַא ןיוש ןעמ טרַאװ טרָאד
 ,רעטלַא רעד דלַאב טננערב טיורב ַא

 .דניק םעד רַאפ ינעּפ ַא

 ,ןדיינש טינ זדלַאה ןיימ ןעק ךיא , --

 ;קַאטיּפ ןייק טיג סָאב רעד
 ,ןדייל רעננוה ריא טזומ ךַָאנ

 ."קַארפ ןיא ָאד זיא שטיינק ַא

 ,ןטלַאהַאב טינ יורּפ יד ןעק ץרעמש ריא
 ; טיוט יוו סַאלב טרעוו ,טנייוו יז

 ,ןטלַא םעד ףיוא ןקוק רעדניק יד

 .טיורב ןטעב ןוא ןקוק

 ,עטַאז ,עכייר ןשטנעמ ,א

 : טונ רָאנ וצ ךייא טקוק

 עטַאלג רעדיילק ערעייא ףיוא

 ! טולב סרעדיינש םעד טגיל

 רעבערגנליוק יד
 (טנעמ גַארפ)

 רעייפ ןכעליירפ םעד ייב ,רעדירב ,ךיז טמערַאװ ריא ןעוו

 --.דניוו ןוא ןגער ןופ טמערישַאב

 רעייט ךעלקערש יוװ ,לָאמַא ריא טקנעד יצ

 ?דניצַא זדנוא ליוק עדעי טסָאק סע

 ? טוג וצ ןלָאצ רימ זַא ,לָאמַא ריא טקנעד יצ

 -- ?סעשא עדנעילב עזיד טעז ריא

 טולב ןכעלשטנעמ טימ טברַאפעג ןענייז ייז

 ! תושפנ ץגנוי רעטנזיוט ןופ

 ,ןייש ןוא ךעליירפ טרעקַאלּפ רעייפ סָאד

 ,רבא רעדעי רימ ןיא טרעטיצ ךָאד

 .סעקיּפָאק 8 -- עבטמ עשיסור עקילָאמַא ןַא -- קאמיפ ("**
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 ןייטש-הבצמ ַא זיא ליוק עדעי ,סייוו ךיא

 .רבק םרעכערגנליוק ןטע'גרה'עג ַא ןופ

 ןבָארגַאב דרע רעד ןיא טייהדניק ןופ טעכרַא רע

 ,םיורב לקיטש ןגראק ןראפ

 ,ןבָאה רעמיא טשינ ךיוא רע ןָאק סָאד ןוא

 .טיונ ןוא רעגנוה ךָאנ טדייל ןוא

 ,טנַאקַאב קינייװ רע זיא דניק םענעגייא ןייז טימ

 ,בוטש ןייז רע טזָאלרַאפ ךָאנ גָאטרַאפ

 דנַאש-ןּפַאלקש רעד וצ ,טעברא רעד וצ טלייא ןוא

 .בורג רערעטצניפ ,רעטלַאק רעד ןיא

 טלעצעג ןלעקנוט ןייז ןיא טעברַא ןוא טעברַא רע
 ,ןענאבנזייא עכייר יד רַאּפ
 ,טלעו רעד ןופ רעלטסניק ןוא רעקנעד עלַא ראפ

 !ןענַאריט עטַאז עלַא רַאפ ןוא

 ,רעייפ ןכעליירפ ַא ייב ,רעדירב ,ךיז טמערַאװ ריא ןעוו
 ,דניוו ןוא ןגער ןופ טמערישאב
 רעייט יו ,טקנעד ! "רעניימ , םעד ןופ טקנעד
 ,דניצַא זדנוא ליוק עדעי טסַאק סע

 ,טומ עלעסיב א רָאנ טָאה ריא ןעוו ,ןוא

 ;ןפָאװ יד וצ טפיירג ,ףיוא טכַאװ
 טולב ןוא ץרַאה רעייא טימ ןוא
 .ןפַאלקש עדנדייל יד טקידיײטרַאּפ

 םותי רעד

 (טנעמגַארפ)

 ,ןקָאל ענעדלָאג ,ןגיוא עיולב

 ; םולבדןעיליל ַא יוװ סייוו

 ,ןקָאז ןָא ,ךיש ןָא ,לדמעה םערָא ןַא ןיא

 | .(* םור ןיימ ןיא רֶע טציז

 ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןייק ! םותי רעמערָא ןַא

 ; טיורב םיא ןבכינ עדמערפ

 .רעמוצ -- (שילגנע ןופ) -- םור (?
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 רעטוג ַא רעדניק וצ ןיב ךיא סָאד ,טסייוו רע
 .דיירפ טימ רימ וצ טמוק ןוא

 ןקָארשרעד יו טּפַאלק עלעצרעה ןייז יו ,רעה ךיא
 ; טניוומערוטש-סנבעל ןרַאפ
 ןקָאל ענייש יד ןרערט טימ ץענַאב ךיא

 ! דניק ןכעלקילגמוא םעד ןופ

 .דניק סעמערָא ,וטסיב טנלע
 ; םייה ןייק ,דניירפ ןייק טסָאה וד
 טניוו רעזייב רעד סָאװ ,עלעגייווצ ַא יו
 .םיוב ַא ןופ ּפַארַא טסייר

 ? ןרעוו ריד ןופ טעוװ סָאװ ? ןייג וטסעוװ ןיהואוו
  !ןייטש א יו טנלע
 ןרערט ןוא ןצרעמש ןופ םי ןפיט ןיא
 ! ןייגרעטנוא על'הפוע סָאד טעוו

 ,ןקָאל ענעדלָאג ,ןגיוא ץיולב
 .  ;דניק םענייש-רעדנואוו ַא
 ןקָארשרעד ןוא סַאלב ,קירעיורמ ,קידלושמוא
 ,טניוומערוטש ןיא סע טייטש

 (* רעדרעמ-רעדניק רעד
 (בעל ןופ דליב ַא)

 ,טכַאנ-רעטניוו רערעטצניפ ,רעטלַאק ַא ןיא

 ןארג רָאטקָאד םוצ זיוה ןיא זיא
 טכַאמשרַאפ ןוא סָאלב ןעמוקעגניײרַא

 .ןֿאמרעגנוי רעמערָא ןַא

 -- ?ליו רע סָאװ ,טגערפעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד

 ,ןדנוקעס רָאּפ ַא ןגיוושעג טָאה רע

 ,ליטש ,קירעיױרט ,ןרערט טימ טָאה ןוא
 .ןדנואוו ענייז םיא רַאפ (טקעלּפטנַא) טקעדטנַא

 טּפָא טגעלֿפ דיל סָאד .'ןארג .רד, :ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב ךיוא (7

 רע90 ןוא רע80 יד ןיא ןעגנולמַאזרַאּפ-רעטעברַא ףיוא ןרעוו טרימַאלקעד ןוא ןזעלעג

 | .מרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי
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 ! םערָא ךעלקערש ,רָאטקָאד ,םערָא ןיב ךיא, --
 ; ייווצ ךעלרעדניק ןוא יורפ ַא בָאה ךיא
 ,רבק ןרעטצניפ א ןיא םענייאניא ןבעל רימ

 . יינש טימ טציא טקעדַאב ןענייז טנעוו יד ואוו

 ,ריפ טאנַאמ א ןיוש קיירטס א ןיא ןיב ךיא"
 ; ןענידרַאפ טינ טנעס ןייק ןעק ןוא
 -- רימ וצ גָאט ןדעי טמוק דרָאלדנעל רעד
 .ןעניז ןופ ּפָארַא טינ רעיש ייג'כ

 ,ךייא וצ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא ,רָאטקָאד ,ךָאד,
 .ןבעג רימ הבדנ ַא טלָאז ריא
 -- ,ךייר טייז ריא ןוא םערָא ןיב ךיא שטָאכ
  .ןבעל ןיא טלטעבעג לָאמנייק ךיא בָאה ךָאד

 ,ןטעב שרעדנַא סָאװטע םוק ךיא ! ןיינ ,ַא;

 !ץרעה ןיימ טעטולב סע יו !ָא
 ןטער זדנוא טלָאז ריא ליוו ךיא ,רָאטקָאד
 .ץרעמש ןוא קילגמוא םעיינ א ןופ

 ןמילעג רעדניק ייווצ טימ רימ ןבָאה טציא זיב,
 ;טלעק ןוא רעגנוה ןכעלקערש
 ןטירד א ןעננערב יורפ ןיימ טעוװ ךיג ןוא
 .טלעוו רעד ףיוא ףַאלקש ןכעלקילגמוא

 ,ןדייל ןוא ןצרעמש עקיבייא ףיוא ןעגנערב,

 ! טיורב ךָאנ דגַאי ןקיטולב םעד ףיוא

 ,ןדיימרַאפ קילגמוא םעד זומ ךיא . . . ליוו ךיא

 ! םיונ ןיא רימ טפלעה ,רָאטקָאד ,ָא

 ,ץרעמש ןוא ןטייק ץוח ,דניק ַא ס'פאלקש א,

 ?ןבעג טלעוו יד םיא טעוו סָאװ

 ,ץרעה סרעטָאפ ןייז ןטלעשרַאפ טעוו סע

 ? ןבעל סָאד ןבעגעג םיא טָאה סָאװ

 ,עדנאש-רעלטעב יד םיא טעטראוװרעד סע,

 ,טור ענרעזייא סרעגנוה םעד

 עדנאב-רעביור רעד וצ ןפיוקרַאפ טביירט סָאװ

 .םולב רעזדנוא ,טייהיירפ רעזדנוא
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 דניצַא טייצ ךָאנ זיא סע !רָאטקָאד ,ָא;

 .ןקיטשרעד ןבעל ןופ קנופ םעד

 . ,דניק סעקידלושמוא ןַא ךָאנ לָאז סָאװ וצ

 / "? ןקילבנָא טלעוו ערעטצניפ יד

 ןַארג רָאטקָאד רעגנוי רעד ךיז טָאה טכַארטרַאפ
 ; רדח ןייז ןיא טנַאּפשעגמורַא
 ןַאמ ןעמערַא םעד טכַארטַאב טָאה רע
 .רעדיילק ענעסירעצ ענייז ןיא

 ,ןרעטש ןסַאלב ןייז ,טנעה עצראווש ענייז

 ןּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןייז
 ןרערט עסיורג ךיז ןעלקייק סע יוװ ןוא

 .ֿפָארַא ןגיוא עקירעיורט יד ןופ

 ,ךייא טימ דיילטימ בָאה ךיא ,ןאמרעגנוי , --

 ; ןכערברַאפ ןסיורג ַא ןיײנַאב טליוו ריא
 ,ךיילג ךייא ןריטסערַא טנעקעג טלָאװ ךיא
 ,ןכער ךיא ןוא ,גנוי טייז ריא רָאנ

 ; ןעקנעד טינ ןופרעד רעמ טעוװ ריא זַא;
 ,ךייר ןענייז סָאװ יד וצ טייג
 ןעקנעש רעלָאד רָאּפ א ךייא ןלעוו ייז
 ."ךייא טימ דיילטימ ןבָאה ןוא

 ןאמ ןעמערָא ןופ טכיזעג ןסַאלב םעד ףיוא
 ;לכיײמש רעשינָאריא ןַא טליּפשעג טָאה
 : ןַארג רָאטקָאד ןרָאװעג זיא טניומשרעד
 "! לכש ןייז ןרָאלרַאפ טָאה ןַאמ רעד ,

 ! טכיל ןופ רעביור יד וצ ,עכייר יד וצ ןייג,

 ; רעכעב ןיימ ןיא ןיוש זיא טפינ ליפוצ
 ! טכירעג םוצ טּפעלש עכייר יד --- ךימ טינ

 .רעכערבראפ ערַאװ יד ןענייז ייז

 ! ךייר ייז ןענייז טולב רעזדנוא ןופ
 ,ןדרָאל עכייר ,עקיד יד טינ ןעוו ןוא
 ךייא ייב רעטָאפ ַא ןטעבעג טינ טלָאװ

 ! ןדרָאמרעד דניק ןגייא ןייז



 338 קרעוו סטַאטשלעדע דוד

 ,רעטכעלש ןייק טינ טייז ריא "!עכייר יד וצ ייג, --
 "! ןַארג רָאטקָאד ,ךייא קנַאד ךיא
 רעטכעלעג ןדנסייב ַא טימ ןוא
 .ןַאמ רעגנוי רעד קעװַא זיא

 ; טכאנ-רעטניוו עטלאק א רעדיוו

 ,ןַאװיד א ףיוא רעייפ ַא ייב

 טכַארטרַאפ ךוב ַא רעביא טציז

 .ןֿארג רָאטקָאד רעגנוי רעד

 :יירשענ א רֶע טרעה גנולצולּפ

 "! ןַארג רָאטקָאד ,ריט יד טנפע,
 ,יינש טימ טקעדַאב ,טױט רעד יו סַאלב ןוא

 .ןַאמ רעמערָא רעד ןיירַא טפיול

 ,טונימ ןייק טינ טרילרַאפ !רָאטקַאד
 "! קעװַא טברַאטש יז ,יורפ ןיימ
 ,טוה ןוא קָאר ןייז טמענ רָאטקַאד רעד
 .קעװַא לענש ןעייג ייז ןוא

 5455: .;;.=י+ יוקיל .;;וקייללייי:.;איוהידימאמיהפ..;.יהייייייאשייפ.;היזימהיוולאאי..,אייײײיייײ..;שזייא.;.ןעיאייא אפ .12.יייואאפטאיפ--;.;;.?זיזייאזרואײפ =.;|{;טשששששײששװ

 טכיל א ןופ ןייש ַא ייב ,רעמיצ םעניילק ַא ןיא
 ;:טכַארטַאב םוג רָאטקָאד רעד טָאה
 ,טכיזעג ןרַאד א טימ יורפ עגנוי ַא
 .םכַאנ ערעטצניפ יד יו ץרַאװש

 רעדניק ייווצ ןגעלעג ןענייז ריא ןבעל
 .טלעק ןופ טרעטיצעג ןבָאה ןוא

 רעדנילב רעד זיא ךעלקילג יוװ ,ָא
 !טלעוו רעטקילגמוארַאפ רעד ןיא

 !טכַאמעג יורפ רעד טימ ָאד ריא טָאה סָאװ --
 .ןַארג רָאטקָאד ןעירשעג טָאה
 ,טכַארבעג רָאטקַאד ַא ןטכענ ריא וצ בָאה ךיא --
 .ןַאמ רעמערָא רעד טרעּפטנעעג טָאה

 . . . דניק סָאד טעװ רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע,
 ".,? ריא טימ טציא זיא סָאװ ,רָאטקַאד ,ךָאד --
 ,דניצַא טוט ןענייז דניק סָאד ןוא יז ---
 !ריא טייז רעדרעמ רעכעלקערש רעד ןוא
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 !יײז טעטער ! טעטער ,רָאטקָאד ,ָא --

 ןלַאפרַאֿפ םעלַא זיא סע !טעּפש וצ ---

 יירשעג דליוו ַא טימ זיא רעטנלע רעד ןוא

 .ןלאפעג דרע רעד וצ טיוט

 טגָאט סע

 ?טרענוד סע יו טרעה ריא ,רעדירב ,רעטעברַא
 -- ?טכַארק סע יװ ,טמורב סֶע יו טרעה ריא
 טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ רובגה ןושמש
 .טכַאװרעד ףָאלש ןייז ןופ טָאה

 ,למירד ןרעטצניפ ןייז ןופ טכַאװרעד טָאה ףאלקש רעד
 ;דרעוװש ןוא רעצנַאּפ םוצ ךיז טמענ רע
 ,למיה ןפיוא טָאג ןופ ןסיוו רעמ טינ ליוו רע
 ,דרע רעד ףיוא רַאה ןייק טינ ליוװ רע

 ,עטיור יד ,ןָאפ יד רעביא רעמ טינ טקערש םיא
 טגנלָאפרַאפ ןרעוו רימ זַא ,סייוו .רע

 ,ןטייק יד ןכערבעצ ןליוו רימ לייוו ,רַאפרעד
 .קלָאפ ןעמערָא ןופ ןטייק יד

 ערעל עקילייה יד גנורעטסייגַאב יד טרעה רע
 ;טכער עכעלשטנעמ ןופ ,טייהיירפ ןופ
 ,ערע ןַא זיא ריא רַאפ ןפמעק וצ זַא ,סייוו רע

 .טכענק ַא ןביילב וצ -- עדנַאש ַא

 ,ןגָאמ וצ ןָא טביוה סע !רעטנומ טייז ,רעדירב ,ָא
 -- ןוז עקיטכיל יד זיא םייוו טינ
 ןגָארט רעטנזיוט ,רעטנזיוט ןיוש ןעעז רימ
 .ןָאפ עטיור-טולב רעזדנוא ץלָאטש טימ

 ,ןטייצ ערעזדנוא ןיא ןסורט רָאנ ןּפמול רָאנ
 -- ,ךיש יו ןעיידיא ןטייב סָאװ
 ,ןטייוו רעד ןופ ןייטש ןביילב טציא ןענעק
 ."ךיא , םענעגייא םעד ןיא טּפמוזרַאּפ

 יי יי יא

 -ָאמ קאזאק לַאכעיַאּפ, דיל-סקלָאפ ןשיסור םעד ןופ וויטָאמ םעד טימ ןעגנוזעג)

 (."ןניבוושט ַאנ יָאדָאל
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 טרעקַאלּפ סע ןעמעוו ןיא ,שטנעמ רעד רעבָא

 -- ,לַארטש רעקילייה רעד טייהיירפ ןופ

 ,טרעקַא רע ,טעברַא רע ,ןעור טינ טציא ןעק רע

 .לַאעדיא ןייז רַאפ טעטולב רע

 ,ןדַארעמַאק ,רענעמ ריא ,טעברַא רעד וצ ףיוא
 ! גיז ריא ןבָאה זומ טײהרַאװ
 : ןדָאלעג ןסקיב יד ,טרעטסיײגַאב רעצרעה יד
 ! גירק םוצ סטרעוורָאּפ ,רעטעברַא

 (* ןָאיצולָאוװער יד

 (ןשטייד ןכָאנ)

 ! ןגָאלשרעד טינ יז טנעק ריא !טיוט טינ זיא יז

 -- ,ןלירב ןוא ןעמורב רעייא ,ןרָאצ רעייא ןופ טכַאל יז
 :ןגָארמ רבק םוצ לָאמ טרעדנוה יז טגעמ ריא
 ! ןָאיצולָאװער יד טבעל ךעלברעטשמוא

 ,ןדנובעג ןוא טייקעג יז טָאה ריא ,טביולג ריא

 .- ןכַאטשרעד דרעווש ן'טימ ,ןגרָאװרעד (הילת) ןאגלאג ן'פיוא

 : ןדנואוו ערעווש עריא עלַא ץַארט ,ךָאד ןוא

 !ןָאיצולָאװער יד טבעל ךעלברעטשמוא

 ,ןקָאל עקיטולב טימ טגָאי ,טמערוטש יז
 -- רעדנעל ןוא טעטש ךרוד ןגיוא עדנעמַאלּפ טימ
 : ןקָאלג-םרַאלַא יד םוטעמוא טיצ יז

 !ןָאיצולַאװער יד טבעל ךעלברעטשמוא

 ,טרעה ףורפיוא ריא טלַא ןוא גנוי

 -- יורפ ןוא ןַאמ טרעוו טרעטסײנַאב

 : דרעווש-ןדלעה יד טּפַארק טימ טפיירג

 !ןָאיצולָאװער יד טבעל ךעלברעטשמוא

 -וירפ דנַאנידרעֿפ רעטכיד ןשטייד םעד ןופ ,/ןָאיצולָאװער, דיל םעד טיול (*

 ןיא ןבירשעג רעדיל ערענָאיצולָאװער ןוא עשילעבער ענייז טָאה רעכלעוו ,טַארגיל

 .םרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי רעקט0 יד
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 ,ןדניקרַאּפ קילג דניוושעג טפיול יז

 += טפיוטעג טולב טימ זיא ערעל ריא

 : ןדניװשרַאפ ןָארט ןוא טסּפַאּפ ,קַאזטלעג

 !ןָאיצולַאװער יד טבעל ךעלברעטשמוא

 ! טייצ יד טמוק סע ,קלָאפ ,ָא ,ףיוא ךאוו

 ! טלעצעג ןייד זָאלרַאפ ןוא ,ףור ריא רעה

 ! טיירג ייז טיירטש ןקיטולב םוצ ,טַאירַאטעלַארּפ

 !טלעוװ יד זיא יירפ ןוא --- ךיז ײרּפַאב

 טיורב עלעקיטשַא

 ,םס ןָא ,ןטייק ןָא טיורב עלעקיטש א רַאפ

 ,ןרעג ןטעברַא ךיא טלָאװ טיוט ןיימ זיב

 ,םס ןיימ טימ לופ טציא זיא טיורב ןיימ ! רעדירב ,רעבָא

 .ןרערט עקיטולב טימ טעטפינרַאפ

 / חומ ןיימ ןוא ץרַאה ןיימ ןרילעבער סע

 | ,טיורב ןכעלדנעש םעד ןגעק

 חוכ ןיימ ,ןבעל ןיימ רעּפּפָא ךיא ןכלעוו רַאפ

 .טיונ ערעטיב וצרעד דייל ןוא

 -- ,ןטייק ןָא ןוא םס ןָא טיורב עלעקיטש ַא
 | ?ליפ ןעד ךיא גנאלרַאפ ! רעדירב
 ןטױט טינ ןעק ךיא זַא ,קידלוש ןעד ךיא ןיב
 ! ?ליּפעגךשטנעמ םעדעי רימ ןיא

 -- ,ןטייק עכעלדנעש ןָא טיורב עלעקיטש ַא

 ,טיורב אזַא ליוו סע רעוו !רעדירב

 ,ןטייברַאפ ערעל עקילייה רעזדנוא זומ רעד

 ! טיומ ןוא ןבעל ףיוא ןפמעק

 ןגָארט ךיז טימ טסורב ןייז ןיא לַארעביא זומ רע

 ; םַאלפ ןקיליײיה םעד טייהיירפ ןופ

 :ןגָאז רָאנ תמא םעד רעשרעה ןדעי ,טכענק ןדעי

 "! םס ןייק ,ןטייק ןייק ןליוו רימ ,

 קילייה ךרוד טפיוט ןעמ יוװ ,שקילייהעג -- (שטייד ןופ) -- טפיוטעג ("*

 .רעסַאוװ
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 ןסינעג יירפ ךיוא ןוא ןטעברַא יירפ ןליוו רימ

  י ;טנעה ערעזדנוא ןופ תוריּפ יד

 " ןסיגרַאפ טינ טולב סָאד זדנוא טלָאז ריא ,ןליוו רימ
 ! דנע ןַא טפַאשטכענק וצ ןליוו רימ

  דרע יד ןליוו רימ ,טייהיירפ יד ןליוו רימ

 : טיײקרָאלק טימ טפנוקוצ יד ןעעז רימ

 ,דלעה ַא זיא שטנעמ רעדעי ,שטנעמ ַא זיא ףַאלקש רעדעי

 "! טײהרָאװ ןוא עביל -- זיא ןּפַאװ ןייז ןעוו

 דניק ןוא רעטומ

 ,רדח ןקנילָאמש ַא ןיא רָאלּפ ןטפניפ םעד ףיוא
 ,טכיל ַא ןופ ןייש ןלעקנוט םעד ייב
 רעדיילק ענעסירעצ ןיא יורפ עגנוי ַא טציז
 .טכיזעג ןסַאלב ,ןקירעיורט ַא טימ

 ,ןגיובעג רעּפרעק ןרַאד ריא טימ טציז יז

 ; דניק ןקנַארק ריא רעכביא

 ,ןגיױז וצ טסורב ריא ןרערט טימ םיא טיג יז

 ,דניצַא טרָאד לַאג טָאה יז -- ,ךלימ טינ ךָאד

 ,ץרעמש ןופ ,רעננוה ןופ םיוא טייג דניק סָאד

 ?! דניוו ןֹוא רימ ייוו יוא, -- טברַאטש סע

 -- ץרַאה סָאד ריא טמעלקרַאפ ךָאד ,ןעיירש ליוו רעטומ יד

 .דניק ןדנברַאטש ריא ייב ט'שלח יז ןוא

 ,טניוו רעד רָאנ טנַאלק קירעיורט ,רעמיצ ןיא ליטש זיא סע

 ,רעטוג ַא טניירפ ַא יו ױזַא ןוא

 ,דניק עקידלושמוא סָאד ןיילַא רֶע טנייוװַאב

 .רעטומ עכעלקילגמוא ןייז ןוא

 . טנעוו יד ןרעטיצ סע זַא ,רימ ןיא ןעמ טּפַאלק גנילצולּפ

 -- זיוה ןופ דרָאלדנעל רעד ןיירַא טפיול סע

 ,טנער ןיימ רימ טלָאצַאב ! ביוט טרָאד ריא טייז סָאװ,

 "! םױרַא רעמיצ ןופ ךייא ךיא ףראוו טינ זַא

 . טכיל סָאד סיוא טייג לימש ,רעפטנע ןייק ָאטינ

 ףיוא לָאמַא ךָאנ סע טרעקַאלּפ טָא
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 ,טכיזעג סעטיוט טרעטַאמרַאפ ַא טכיײלַאב ןוא

 | .ףָאלש ןקיבייא םעד ןיא דניק ַא ןוא

 ,ןברק ןכעלקערש םעד רַאפ ןייטש טביילב דרָאלדנעל רעד

 -- : טנעה עטלַאק יד רַאפ יורפ יד טמענ רע

 ; ןברָאטשעג רעגנוה ןופ ,םינּפַא ,עקַאט זיא יז,

 "! ?טנער ןיימ ןלָאצַאב רימ טעוװ רעוו

 טניוו רעד טזָאלב קירעיורט .רעטצניפ זיא רעמיצ ןיא
 .םיונ ןוא רעגנוה ןופ רעפּפָא םעד רעביא
 דניק קידלושמוא ריא טימ רעטומ יד טפָאלש קיאור
 . . . םיױט ןופ לגילפ עצרַאוװש יד רעטנוא

 עטכישעגעטלַא ןַא

 ,ןרעטמַאלזזַאג א ייב טקרעמַאב יז בָאה ךיא
 ; טלַא ןצעביז רָאי א ןעוועג זיא יז
 ,ןרעטש רעסייוו-יינש ַא ,ןניוא עצרַאװש
 .טלאמשעג עקרַאטש א ,ןקַאל ענעפרָאװעצ

 ,ןזעוועג ךעלגעלק זיא טעלַאוט ריא רָאנ

 ,טלעטשרַאפ ערדוּפ ןופ ,םינּפ ןסַאלב ריא ףיוא

 :ןזעלענ רעיורט ןרעטיב טםימ ךיא בָאה
 "! םיורב ןייק טינ בָאה ךיא ,רעגנוה ךיא ,ךימ ףיוק,

 ,ןטעראק יד זדנוא ייברַאפ טלָארעג ןבָאה סע

 ,ייז ןיא ןעמאד עטצוּפרַאפ ,עכייר טימ

 ,ןטוה ערעייט ןיא ,רעדיילק ענעדייז ןיא

 .יינש רענעלַאפעג יוװ ,סייוו סרעטופ ןיא

 -- ןרָאצ ןדנענערב טימ טכַארטַאב בָאה ךיא
 ,"בייוו, לטימ םעד טימ תונוז עכייר יד
 ,ןרָארּפרַאפ טציא סַאג רעד ףיוא טייטש עכלעוו ,יד ןוא
 .בייל ריא ןפיוקרַאפ רעגנוה ךרוד ןעגנואווצעג זיא
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 !רעטעג ,ַא ,גנילצולּפ ,ךָאד . . . טמערוטשעג טָאה ץרַאה ןיימ
 דנַאש ןוא רעגנוה ןופ ןברק םעד ? ךיא עז סָאװ
 ,רעטער-סטפַאשלעזעג ַא ,ןַאמ-ײצילַאּפ ַא טָאה
 !טנַאה רעבָארג ןייז ןיא ןיוש טרעטיצ יז . . . טּפַאכעג

 ,ןרערט טימ ךיז טסיגַאב יז ,םיא ייב ךיז טעב יז
 ;ץעזעג ןופ דלעה םעד רַאפ ינק יד ףיוא טלַאּפ יז
 ,ןרעג דימת זיא רע ; ןייטש ַא יו ,טלַאק טביילב רע
 .ץענ ןייז ןיא ןירַא טלַאפ "הרוחס, ַאזַא ןעוו

 ,ןגָאװ רעכעלדנעש רעד ,ןגָאװ רעד ןיוש טמוק טָא
 ;ּפַא ךיז ןלעטש עקירעגיינ רעטרעדנוה
 ,ןגָאלק ףיוא םינ טרעה יז !עכעלקילגמוא יד
 !פָאק ןטנלע ריא ןופ רָאה יד ךיז טסייר יז

 . . . ןדנואוושרַאפ ןשטנעמ יד ,ןגָאװ רעד זיא טָא ןוא
 ?רַאװ טינ . . . עטלַא ןַא ,עטכישעג עטלַא ןַא

 ,ןדנואוו עדנענערב ,ָא ,ןדנואוו ַא רַאפ סָאװ ךָאד ןוא
 !רַאנ רעמערָא ,ךיא ,ןצרַאה ןיא ךיא ליפ |

 שטנואוו רעטצעל ןיימ

 קנאדעג רעד טקערש ךימ -- טיוט רעד טינ טקערש ךימ

 ;טעב-קנַארק .ַא ףיוא ןברַאטש וצ

 : זיא גנַאלרַאפ רעטצעל ןיימ ,שטנואוו רעטצעל ןיימ

 ! טערב-הרהט ןיימ ןייז לָאז דלעפ-טכַאלש סָאד

 ,ןיפַאלקש עכַאװש ,עטרעטַאמרַאפ ַא יו םינ
 ; טיױנ ןוא טנלע ןופ רעּפּפָא ןא יו טינ
 ,ןפָאװ ןיימ ,ןַאּפ ןיימ טנַאה רעד ןיא ! ןיינ
 ! טוט םעד ןענגעגַאב ךיא ליוו קידנפמעק

 ,ןרערט עטקיטעּפשרַאּפ ןופ שיורעג ןרעטנוא טינ

 ,ךארק-רענוד סטייהיירפ ןרעטנוא ! ןיינ

 ,ןרעטשעצ ןענָארט ןוא ןטייק עלַא טעוװ סָאװ

 ! ךַאל ןצלָאטש ַא טימ ןברַאטש ךיא ליוו
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 גנונפָאה עטצעל ןיימ

 ,ןדנואוושרַאפ טנגוי ןיימ זיא ףמַאק ןיא ,םערוטש ןיא
 ; טסואוועג לָאמנייק ךיא בָאה קילג ןופ ,עביל ןופ
 ןדנואוו עקיטולב ןוא ןרערט ערעטיב רָאנ
 .טסורב ןיימ ןיא טנערבעג ןוא טכָאקעג ןבָאה

 ,ןרָאלרַאפ טַאמייה ןיימ ןוא זיוה ןיימ ךיא בָאה ירפ
 } טגלָאפרַאפ לזמ רעד ןיוש ךימ טָאה טייהדניק ןופ
 ןרָאי עדנעילב עניימ רע טָאה טעטּפיגרַאפ
 .טגָאיעג ןוא טלעוװקעג טרעטַאמעג דימת ןוא

 ,עםיז יד ןעגנונּפָאה עניימ ןברָאטשעג ןענייז ירפ
 : טסַארטנָאק ןדליוו םעד ןעזרעד ךיא בָאה ירפ
 הסיפת רערעטצניפ ַא ןיא קלָאפ-רעטעברַא סָאד
 .טסַאלַאּפ ןכייר ןיא רעביור ןוא רעלדניווש ןוא

 טרעטיצעצ עלעז ןיימ טָאה םערוטש רעקיטלַאװעג ַא

 טיוט ןוא המקנ ןרָאװשעג בָאה ךיא ןוא

 ,טרעטיברַאפ ןבעל רעזדנוא טָאה סָאװ ,סעלַא וצ

 ,טיורב ןוא טייהיירפ רעזדנוא טבױרַאב ,טעדרַאמעג

 ,רעייטמ ןוא קילייה זיא ןשטנעמ סָאװ ,סעלַא רַאפ
 ;ןייװעג טימ ףמַאק םוצ ןפורעג ךיא בָאה
 ,רעייפ קילייה ַא טרעקַאלּפעג טָאה ץרַאה ןיימ ןיא

 !ןײלַא טייהשטנעמ יד זיא טָאג ןיימ ןזעוועג

 -- :ןפַאלקש ץדנסיוומוא יד טכַאלעג ןבָאה סע

 ,יירשעג ןייד ףיוא רעה ,רעטכיד רענעגושמ ,

 ? ןפָאװ טימ ןוא ףמַאק טימ ,טייהיירפ טימ וטסליוו סָאװ

 "! ייז רַאפ זיא טלעוװ יד ןוא ,קיטכעמ ןענייז עכייר יד

 ,ןענַאטשעג םערוטש םעד ןיא ךיא ןיב טנלע
 : גלָאפרעד ןייק טאהעג טָאה ףמאק רעטנלע ןיימ
 ,ןענאריט עדליוו יד רעמיא יו ןשרעה סע
 .קלָאפ עמערָא סָאד דימת יו טעטולב סע

 ןברעוורעד רימ טזָאלעג טינ טסָאה וד ,לזמ ,ָא
 ;טכער ןכעלשטנעמ ןופ ,טייהיירפ ןופ שטַאכ קנופ ןייא
 ןבראטש יירפ ךימ זָאל ,ָא -- ,ןבעל ןיימ ןיא ףַאלקש ַא ןיב'כ
 .טכענק עדנדייל ןופ גנואיירפַאב רעד ראפ



 41 קרעוו סטַאטשלעדע דוד

 ,עסיז יד גנונּפָאה ןיימ רימ ייב טינ ביור
 -- :םױטמ ןיימ רַאפ םונימ ַא גנונּפַאה עטצעל ןיימ
 הסיפת ןייז ןכערבעצ טעוו קלָאּפ סָאד יו ןעז
 ,םיונ ןוא רעגנוה ןופ ןעיײרּפַאב ךיז טעוװ ןוא

 (*רעטכיז רעשלַאפ

1 | 

 ,טץָאּפ 8 ןייז וצ סוחי א זיא םע
 טערב ןייא ףיוא ךייא טימ ןעוו ,טלקע םע ךָאד
 רעטכיזעג ייווצ םימ שפנ ַא םייטש
 ! רעטכיד א ךיוא זיא רע : טרעלקרעד ןוא

 לפָאטרַאק ַא טימ סנטָארבעג ַא רַאּפ טנייה
 ;לפָאטנַאּפ סּפמול ןכייר םעד רע טקעל
 ןיול ןדליג ַא רַאפ ןגרָאמ
 "! ןָאפ-סטייהיירפ יד עבעל סע, :רע טיירש

 ,טלעוו רעד ןָא סע טייג סָאװ ךָאד

 -- ,טלעג רַאפ ןפָא ךיז טפיוקרַאפ ץילַא ואוו

 ,ּפיצנירּפ ,ערע ןָא שפנ א ןייז טסגעמ

 ! ביל זדנוא וטסיב ,ךיז טמַארג סע רָאנ יבַא

 רעלָאמ ייווצ

2 

 ,ןבירשַאב "לָאטרעמָאי, םעד טָאה רעלָאמ ןייא

 ;ןיילַא טולב ןייז טצונַאב ברַאפ סלַא טָאה ןוא

 ןבילבעג ןייטש ןשטנעמ ןענייז ןרערט טימ

 !ןייש-קילייה ױזַא ,דליב ןייז רַאפ

 ,רעטכיד ןגעק רעדיל עשימעלָאּפ עכעלטע ןבירשעג טָאה טַאטשלעדע דוד (*

 -טּפיוה טיוצ ןיוז ןוא טָאה רע .ןּפיצנירּפ ערעייז ,גנוניימ ןייז טיול ,טינ ןטיה סָאװ

 ?מינ, םיא זיא דלעפנעזָאר .מ .דלעפנעזָאר סירָאמ טימ טריזימעלַאּפ טַאהעג ךעלכעז

 .רעדיל עשימעלָאּפ עפרַאש טימ ךיוא --- טרעפטנעעגּפָא טָאה ןוא ?קידלוש ןבילבעג
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 . . . ןסָארדרַאפ ךאז יד טָאה רעלַאמ ןטייווצ םעד
 -- "!טוג טסייה סָאװ ,ןזייוו ךייא לעװ ךיא ! טראו
 ןסָאגעצ רעמע ןצנַאג ַא טָאה ןוא
 .טולב-סנצראה ןּפָארט ןייא ףרַאד ןעמ ואוו ,טרָאד

 -- !ןברַאטש םוצ טסָארּפ טלקע סע ..קיטרַאפ זיא דליב סָאד
 ! טפַאז-סנצרַאה ןּפָארט ןייא ןטייברַאפ טינ ןעק
 ןברַאפ עטכַאמעג טימ רעמע רעצנַאג ַא
 ! טפַאז-סנצרַאה ןטייברַאפ טינ ןעק

 !טינ סָאד רָאנ

 ,ןבערמש ךיא לעװ ,טַאריײה ךיא ןעוו
 ;ןבעל ךעלקילג לָאז יורפ ןיימ זַא
 ,ןגָאז טינ ,ןַאמ טינ םעוו יז סָאװ
 .ןגָארמרעביא קיטומ ךיא לעוו

 ןביולרעד ךיז טעוו יז ןעוו רָאנ

 ,ןביול טינ לָאמַא קרעוו עניימ

 -- םְטָאּפ םלא ןעניורק טינ ךימ

 !טג ַא ריא ףכית ךיא ביג



 קָא;ג טנווַא רעד



 קָאלג-טנווֶא רעד

 (ןָאפדַאנ ךָאנ יירֿפ)

 רעגניפ-רעביוצ ענייד טימ ! טינ ךימ ףור ,עזומ ,ָא

 -- ;ץרעה םעקנַארק ןיימ ןופ םענורטס יד טינ קעוו

 ,רעגניז רעסַאלב ןייד טיוט םוצ זיא טּפשמ'ראפ

 .ץרעמש ןוא ףמַאק ןופ דיל סָאד זיא עדנע וצ

 טנגעגַאב םיא ףױא טָאה רע !רעווש זיא ןעוועג געוו ןייז

 -- .טלעק ןוא טיונ ,רעגנוה ,גנודמױלרַאפ ,רענייטש ,רענרעד

 טנגערעג ןוא טרענודעג ,טצילבעג טָאה סע

 ,טלעוו רעד ףיוא טרעדנַאװעג (*זָאלכַאדּפָא טָאה רע ןוא

 ,רעמַאק-סנבעל ןייז ןיא טיוט רעד טּפַאלק טציא

 ! גָאט-סטעברַא ןייד זיא עדנע וצ : טגָאז רֶע

 !רעמַאה ןייד קעװַא גייל ,רעייפ ןייד שעלרַאפ

 .קָאלג-טנװָא רעד טגנילק םע ..?טסרעה וד !םוק

 .ןעגנילק םיא רעה ךיא ,ָאי !קָאלג-טנװָא רעד טגנילק סע

 -- .גנַאלק ןייז ןיא ךיא רעה לייטרוא-טיוט ןיימ

 ,ןעגניז ,ןעמיורט ךיז טליוו םע . . . ךיז טליוװ ןבעל ןוא

 ..!גנַאװצ-ןּפַאלקש ןדעי ןגעק ןפמעק

 לגעז ןטיור ןייד ! קלָאפ ,ָא ,טלָאװעג טלָאװ ךיא

 . . . םולב-סנצרַאה ןיימ טימ רעטיור ןכַאמ ךָאנ

 ,לגענ עּפרַאש ענייז םימ בייל א יו ,ןוא

 .טומ-ךדלעה ןצלָאטש טימ ןפמעקַאב טנייפ ןייד

 ?ןעגנַאלרַאפ עטסקילייח יד ןצונ סָאװ ,ךָאד

 -- !:גָאטםערוטש סנבעל ןיימ זיא עדנע וצ

 ,ןעגנַאזעג ןוא ןרערט ,ןעמיורט עדנע וצ

 .קָאלג-טנװַא רעד טגָאלש סע ,טיוט רעד טּפור סע

 ."םייהַא ןָא, :ןעגנוועג טָאה קלָאפ סָאד (*

344 



 5 קרעוװו סטַאטשלעדע דוד

 ךעלדָא רעטעדנואוורַאפ רעד

 ךיא קוק טעמוא ןַא טימ
 ; ףיױרַא ןוז רעד וצ
 לגילפ עקנַארק יד ךָאד
 .ףוג םעד טינ ןביוה

 ,ךיז סייר ןוא ךיז לּפַאצ ךיא
 ,ןייוו ךיא ,ךולפ ךיא ,יירש ךיא
 טכאממוא ןיא ביילב ךיא זיב
 .ןייטש ַא ףיוא ןניל

 ,ןגָאז רימ ןעק רעוו ! ךא
 לָאמַא לעװ ךיא ביוא
 ןבעוושמוא יירפ רעדיוו
 ?לָאט ןוא גרַאב רעביא

 םערוטש ךרוד ךיז ןגָארט
 ; ןיישנענוז וצ ץלָאטש
 -- רעלדָא עיירפ ןשיווצ

 ?ןייז רעלדָא רעיירפ א

 - !רעפטנע ןייק טיג רענייק !ךא

 יינש ןיא טליהעגנייא

 ; ןלָאט ןוא גרעב ןפָאלש

 ? ייז טרעמיק סָאװ -- ץרעמש ןיימ

 - - רעפטנע ןייק טיג רענייק !ךא

 .ץראװש ןעגנעה ןקלָאוװ יד

 טעטולב רעהפיוא ןָא ןוא

 .ץרַאה-רעלדָא עקנַארק סָאד

 ,עטיונשרַאֿפ גרעב ןשיווצ

 ןיימש-ןולעפ ַא ףיוא

 ,רעלדָא רעגנוי ַא טציז

 ,ןיולַא ,קנַארק ,טנלע



 קרעוו סטַאטשלעדע דוד 346

 !ףוס ץזיב ףמעק

 גירק ןרעווש ,ןגנַאל א ךָאנ
 ; קירוצ טכַאלש ןופ ךיז וטסרעק
 ,גיז ןייד ןיא וטסיב ךעלקילג
 .קילבנדלעה ןייד טלַארטש קיטומ

 ןָאפ רעטיור רעצלָאטשןייד ףיוא

 ; ןוז עלעה יד ּפָארַא טנייש

 ןטייקנפאלקש ןופ טנייפ ץלַא

 .ןטייווק-ךעמולב טימ ךיד ןסירג

 -- טײלסטעברַא -- רעדירב ענייד
 ; םייצ רעיינ א ןופ ןעקנעד
 ,דנַאש ,הּפרח טימ לופ ,ןפַאלקש
 ---.טנַאה-רעדורב א ריד ןביג

 ריד רַאפ זַא ,טינ סעגרַאפ ךָאד
 ; רועיש א ןָא טעברַא ךָאנ טניל

 ,ךָאנ ןבעל םיאנוש-סטייהיירפ

 .ךָאינּפַאלקש רעד ךָאנ זיא קרַאטש

 ךאז רעסיורג ַא רַאפ זַא ,םייוו
 !ךס א ןרעפּפָא ןעמ זומ
 ןבעל ןצנַאג םעד -- טפלעה ַא טינ
 .ןבעג עיידיא רעד ןעמ זומ

 קילגנשטנעמ עטסערג סָאד :סייוו
 ; גירק-סטייהיירפ םעניא טציא זיא
 דנואוו סרעפמעק-סטייהיירפ ןדעי
 ,דנוזעג רעמ טייהשטנעמ יד טכַאמ

 טנלע

 ? רעמילש ןייז ןעק סָאװ ,ָא ,ןייז וצ טנלע

 ; ןייטש א טסורב ןייד ףיוא טניל סע

 ,רעמיא ומסליפ ךָאד ,ןוא ןשטנעמ רעטנזיוט טסעז

 .ןײלַא . . . ןײלַא טסיב וד זַא



 347 קרעוו סטַאטשלעדע דוד

 ,ןעקנורטרַאפ ןרערט ןיא טרעוו טלעוו יד יו ,טסעז וד
 ; טסַאהרַאפ זיא טסייג-סטייהיירפ רעד יו
 ,ןעקנוזעג ּפָאק ןייד ,וטסייטש טנלע ןוא
 .טסַאג רענעטעבעג טינ ַא יו

 ,ןקעדטנַא רעיורט ןייד םענייק רַאפ טינ טסנָאק וד
 ; גורטַאב ןוא טלעג ךָאנ טציא טשרוד ץלַא

 -- ןקעוו לָאז סָאװ ,טנַאה עכעלטניירפ ןייק טינ טסָאה וד
 -- .קורד ןעמערַאוו ַא טימ טומ ןייד

 .רעכעה ןוא רעכעה ךיז טסייר טסייג רעצלָאמש ןייד
 -- ,ףוג ןייד םערוטש ןיא ךיז טגיוב ךָאד
 ,רעכערבראפ רעגנוי ַא עמרוט ַא ןופ יו ,ןוא
 -- .ףױרַא רעיורט טימ וטסקוק

 ,רעבירַא געוו ןייד וטסייג טנלע

 ,ןייטש ןוא רענרעד ןופ געוו םעד
 ,רעביפ-סטייהיירפ םעד ןיא ךיז טסלּפַאצ וד
 ,ןיילַא טסלַאּפ ןוא -- טספמעק וד

 לזמ רעטיב ַא
 (ווָאסַארקעג ךָאנ וורפ)

 ! ןגָארט ןבעל ןיא יז זומ טסַאל ערעווש ַא

 ,ץרעה סענייש ריא טביורעג טָאה רעכלעוו ,רעד

 ,ןנַאלק טינ םיא רַאפ רָאט יז :גנַאלש ריא טציא זיא

 .ץרעמש ריא ץרַאה ןיא ףיט ןגרָאברַאפ זומ יז

 ,ןרָאלרַאפ טלץוו ןייד טסָאה וד ,טינ רימ גָאז ,ָא

 ; רימ בילוצ ץלַא ,טנגוי ,טייהנייש ןייד

 ,ןרָאי עגנוי ,עסיז ליפ ךָאנ ןענייז ריד רַאפ
 , . . ריֿט ס'רבק ןטלַאק םעד -- רָאנ זיא רימ רַאפ

 ןבירטרַאפ בָאה ךיא זַא ,טינ רימ גָאז ,ָא
 ; ריד ןופ גנונעּפָאה יד ,קילג עסיז סָאד
 ןביל ךָאנ ןוא ןבעל ךָאנ טסעוו וד ,סייוו ךיא
 . . . ריט ןיא םיוט רעד ןיוש טּפַאלק . . . רימ וצ רעבָא
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 ,ןגיובעג ּפָאק רענייש ריא ,םיא רַאפ טייטש יז

 ; ןייש-רעדנואוו ןוא סאלב ,דליב-רָאמרַאמ ַא יוװ

 ןגױז וצ טולב סעגנוי ריא ףיוא טינ טרעה רע

 ..ןייוועג ריא ןגרָאברַאפ זומ יז ? יז ןוא

 ןרערט
 (ןָארייב ךָאנ יירפ)

 !רעגניז ,רעכיג ,רעכיג ,ָא .ץרַאה ןיימ זיא ןכָארבעצ

 !גנַאזעג ַא םיוא ליּפש ,עפראה ןייד םענ

 רעגניפ עקידרעטיצ טימ סױרַא םייר

 .גנַאלק ןסיז-שילמיה א סענורטס ענייד ןופ

 ,רעמ טינ טציא ןבילבעג זיא רימ ביוא ןוא
 ,ןלַארטש ךעלטניירפ רימ טעוו יז -- גנונעפָאה ןייא רַאנ יו
 -- רערט ַא ךָאנ שטָאכ טגָאמרַאפ גיוא ןיימ ביוא ןוא
 ! ןלַאפ לרעּפ א יו ןוא ,ןייגעצ טעוו יז

 ,ץרעמש ןדליוו טימ דיל ןייד ןרענוד לָאז

 ; ןצַארעצ דנואוו ןיימ רָאנ טעוו סעכעליירפ

 !ץרעה ןיימ ליוו ןרערט ,ןרערט !רעגניז ,ָא

 ! ןצַאלּפ רעקיטש ףיוא טסורב ןיימ טעוו ,ָא ,טינ זַא

 ,לַארעביא ןטילעג ,ןטילעג בָאה ךיא

 ; ןטונימ עכעלקערש ןעמוקעג ןענייז טציא

 -- ,לַאג ןוא טפיג טימ לופ זיא רעכעב-םנבעל ןיימ

 ! ןטולברַאפ ץרַאה ןיימ טעוו טינ זַא !ןרערט רימ ביג ,ָא

 טעּפָארּפ רעד
 (ווָאטנָאמרעל ךָאנ)

 | טסייג רעיירפ רעד ןעוו ,טלָאמעד ןופ

 ,טץעפָארּפ ןייז רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה

 ,טסיירד ןוא ץלָאטש טײקשלַאּפ ךיא ףמעקַאב

 .טײּפמורט ןיימ טימ טכענק םעד קעוו ןוא

 ,קלָאפ-ןפַאלקש סָאד ךָאנ זיא ביוט ךָאד
 ;רענײא -- טנזיוט ןופ טרעה ךימ
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 ,טגלָאפרַאפ רעוו ךיא ,טסַאהעג רעוו ךיא
 .רענייטש טימ רימ ןיא טפרַאװ ןעמ

 -- -- ,טרָאװ עיירפ סָאד טלעוו יד טקערש סע
 ,ןסירעגּפָא ,רעלטעב א יוװ ןוא
 -- ,טרָא וצ טרָא ןופ ךיא רעדנַאװ
 .ןסיוו טינ רימ ןופ ליוו רענייק ןוא

 רעדיל ךיא ךוז טסיזמוא

 (עמַארד עטקידנעעג-טינ ַא

 (ןשיסור םעד ןופ)

 גנַאל טינ ךימ טָאה יז !עזומ ןיימ זיא ןברָאטשעג
 ; גנאזעג ןסיז ,ןקילייה ריא טימ טסיירטעג

 ,ןרעטש עלַא ןשָאלרַאפ ,ןעמולב יד ןענייז טקלעוװרַאֿפ

 .ןרערט ןיא ןוא לַאנ ןיא ןעקנורטרַאפ זיא ץרעה סָאד

 ,רעדיל ךיא ךוז טסיזמוא ,רעטרעוו ךיא ךוז טסיזמוא
 ; רעדיוו ןרעטסיײגַאב ץרעה ןיימ ןלָאז סָאװ
 ענורט ַא ןיא םוטש !עזומ ןיימ זיא טיוט
 .ענורטס ענעכַארבעצ ,עטצעל ןיימ טגיל

 לץעוושסנבעל ןיימ ףיוא :קנעדעג ךיא ךָאד ןוא

 !לעה ױזַא ןוז יד טניישעג רימ טָאה

 ,רוּפש ַא םערוטש ןייק ןופ טקרעמַאב טינ בָאה ךיא

 ,רוטַאנ עצנַאנ יד ,ןעמולב יד ,ךעלגייפ יד

 -- ; קילג ןוא ץביל ןופ ןעגנוזעג רימ טָאה

 ! קירוצ טינ טסמוק וד !טנגוי ענעדלָאג ,ךא

 קיבײא טינ

 ןרעיוד ייז ןלעוװ קיבייא טינ

 ;טכענ ערעטצניפ עטלַאק יד

 ןרעיומ ךיז רַאפ טעוו קיבייא טינ

 .טכענק רעד (* ,סרעקרעק ערעטצניפ רָאנ

 ,ןשינעגנעפעג ,סעמרוט ,תוסיפת -- סרעקרעק (-
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 ןעמוק זומ גנילירפ רעד ,רעדירב ! ןיינ
 -- ,ןיישנענוז ןוא טכיל טימ
 ןעמולב יד ןכַאל סע ןכלעוו ןיא
 .ןייווסנבעל רעד טסילפ סע ןוא

 ,רעטנורַא ּפעק יד עשז טזָאל טינ

 ; געוו ןבלַאה ןפיוא טייטש טינ

 ,רעטנומ ןוא ץלָאטש ! סטרעוורַאפ

 ! קעווצ ןקילייה םוצ ,סטרעוורַאפ

 טיורב

 (ןעלטעב רעדייא ןרעגנוה רעסעב )

 ןענידרַאפ טיורב ןייד טסנעק וד ןעוו
 -- ,דנַאש ןָא ,ךעלטנרַא
 רעלטעב 8 יו ,רעדורב ,ךיז םעש
 ! טנַאה יד ןקערטשסיוא

 ןרָאלרַאפ זיא חוכ ןייד ןעוו
 -- ,טיױנ יד טקירד ךיד ןוא
 רעסעב ןגעגַאב !טינ לטעב
 ! טיוט-רעגנוה םעד ץלָאטש

 ךוב-גָאט ןיימ ןופ

1 

 ; טיוט םעד ןגעק ןפמעק וצ זיא םוד יו

 ,רעמילש לָאמ טנזיוט זיא ןבעל סָאד
 טיונ ןוא טנלע ,גנודמױלרַאפ ןוא סאה ןעוו

 .רעמיא ןוא רעמיא ךיד ןגלַאפרַאפ

 לָאמַא ןגעלפ סָאװ ,עביל ןוא טפַאשדניירפ ןעוו

 -- ,ןרעווש ןיא טנלע ןיא ןטסיירט ךיד

 לָאצ עכעלדנעמוא יד רָאנ דניצַא ןרעמרַאפ

 .ןרערט ןוא ןדנואוו ענייד ןופ
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 (* ,ןייז ןייד ,ןבעל ןייד ,לַאעדיא ןייד ןעוו
 ,ןענייש ריד גנונעפָאה טימ לופ טגעלפ סָאװ

 ןובאט ןדליוו ַא טימ טלעטשרַאפ טצעי זיא

 !ןענייוש עדנריפמואירט ןופ

2 

 ,ןבירשעג ץרעה ןיימ ןופ טולב ןטימ בָאה ךיא

 ;רעל רעטניט ןיימ זיא טצעי ןוא

 ,ןבילברַאפ טולב ןּפָארט ןייק טרָאד זיא סע

 !רערט עסייה קיצנייא ןייק

 ןגיוזענסיוא רימ ןופ טָאה ץלַא

 ;טלעוװו עכעלשטנעממוא ,עטלאק יד

 ,ןגיובעג ןוא ןכָארבעצ ךיא ץיז טציא

 .טלעצעג ןיימ ןיא ןיײלַא

 ,"ייוו, ןוא "ךא , סנדנדייל םעד ,ָא

 ןפורענּפָא ךיז טָאה

 ,יירשעג-סגירק ַא טימ טסורב ןיימ ןיא

 .ןפורעג המקנ ךָאנ טָאה סָאװ

 ןעמולב-םגנילירפ עניימ ףיוא טָאה סע

 ; טנגערעג טולב-ןפאלקש טימ

 ,ןעמואוושעג ןענייז ןרערט-ןפַאלקש ואוו

 !טננעגאב עניימ ייז ןבָאה

 ןעקנורטרַאפ ץרעמש םענעגייא ןיימ בָאה ךיא
 ;ץרעמש םסטייהשטנעמ רעד ןופ םי ןיא
 ןעקנופ עקילייה סמייהיירפ רעד ןבָאה סע
 .ץרעה ןיימ ןיא טנערבעג ןוא טילגעג

 סטַאטשלערע ןוֿפ ןעגנולמַאז עקידרעירפ יד ןיא זיא ָאד זַא ,ךעלגעמ -- ןייז (

 ןייטש רָאג ףרַאד (ץנעטסיזקע) 'ןייז  טרָאװ םעד טָאטשנָא ןוא ,זיירג ַא ןיירַא רעדיל

 .דער -- .ןוו : טרָאװ סָאד





 סרעריטרַאמ וא ץהלעה



 םַאלפ רעד ןיב ךיא ,דרעוװש יד ןיב ךיא

 (ענייה ךירנייה ךָאנ וורפ)

 ,םַאלּפ רעד ןיב ךיא ,דרעווש יד ןיב ךיא

 ןרעטש א יו ןוא ,טפמעקעג בָאה ךיא

 םי-םערוטש םעד ןטכױלַאב ךיא בָאה

 .ןרערט-ןשטנעמ ןוא טולב-ןךשטנעמ ןופ

 ,טקעוועג ףמאק ןעיירפ םוצ ךייא כָאה'כ
 :ןגיז וצ (* רעפּפָא ןָא זיא רעווש ךָאד
 טקעדַאב עקיטולב ןדנואוו טימ
 .ןגיל רעפמעק דלעפטכַאלש ןיא ךיא ץז

 ,ןרערט רַאפ טייצ ןייק טינ זיא טציא רָאנ

 ,יינ סָאד ףיוא ןפמעק ןזומ רימ

 ןרעטשעצ ,ןרעטעמשעצ רימ זיב

 .יירעפַאלקש ןופ טלעוװ עטסיוו יד

 -- ,ֿטומ ,גנונעּפָאה ,רעדירב ,טינ טרילרַאפ

 ; ןפױלטנַא דנַאש ַא זיא דלעפטכַאלש ןופ

 טולב ןּפָארט ןטצעל טימ ךיוא ןעוו

 .ןפױק טייהיירפ טייהשטנעמ רַאפ ןעמ זומ

 -- ,ןדנואוו ערעווש עטלַא יד טסעגרַאפ

 ,ןייז טינ טכַאנ יד לָאז רעטצניפ יו

 ןדניװשרַאפ ךָאד יז זומ ,ָא ,ףוס םוצ

 !ןיישנענוז רַאפ ץַאלּפ ןבעג ןוא

 -- ,ןעניד ליּפשייב םלַא זדנוא דנַאלסור לָאז

 ;לָאצ ַא ןָא רעפּפָא ןלַאפ טרָאד
 ןעניפעג טרָאד דימת ןעמ טעוװ ךָאד

 !לָאר 'סוטורב רַאּפ טיירג רעפמעק א

 .תונברק --- רעפּפָא (+
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 ,ןלַאפ רעפּפָא ךָאנ ליפ ןלעוװ טרָאד

 -- טומנדלעה רעד טינ טרָאד טלַאפ ךָאד

 ןלַאעדיא-סטייהיירפ יד טצנַאלּפ רע

 .טולב-רעריטרַאמ ןקילייה טימ

 םַאלּפ ןוא דרעװש טימ !רעדירב ,ָא ,ףיוא טכַאװ

 .ןעייר סרעפמעק ןיא טימ עלַא טמוק

 ,םי:םערוטש ןיא ןלַאפ רימ ךיוא ןעוו ןוא

 ! ןעיײרפַאב טלעוו יד ךָאד ןלעוו רימ

 םירצמ תאיצי

 ןדימַאריּפ ןופ דנַאל םעד ןיא
 ; טכעלש ןוא זייב ,גינעק א ןעוועג זיא
 ןדיי עלַא ןענייז ןזעוועג

 .טכענק ענייז ,רעניד ענייז

 ;גינעק רעד טגָאלּפעג ייז טָאה רעווש

 ,טזומעג קלָאפ סָאד טָאה ןדייל

 ,קינייוו ןענַאטשרַאפ טָאה סע לייוו

 ,טסורב ןיא טַאהעג טומ קיניײװ

 ,לניצ ןּפעלש ןוא םייל ןטענק

 -- ךייר ןוא ךיוה ,רעסעלש ןעיוב

 לגיוו ןייז ןופ רבק םעד זיב

 ,ךיילנ רָאנ טנוה םוצ טכענק רעד ןעוועג'ז

 ,טרעױמרַאפ ןַאד ןעמ טָאה רעדניק
 -- ,טלעפעג טָאה לניצ ַא ןעוו
 טרעיודעג טלָאװ סע גנַאל יו םייוו רעוו
 .טלעווןפאלקש עטסיוו ענעי

 ןדימַאריּפ ןופ דנַאל ןיא ןעוו
 ,דלעה רעקרַאטש א ןייז טינ טלָאװ
 ןדיי רַאפ טפמעקעג טָאה רעכלעוו
 .דרעווש ןייז ןוא המכח ןייז טימ
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 טייהיירפ רעסיז ןופ דנַאל ַא וצ
 ,טכַארבעג קלָאפ ןייז ןַאד רע טָאה

 טייהיירט טימ גָאט ןטצעל ןייז זיב

 .טכַאװַאב קלָאפ םעטבילעג ןייז

 ,רעדירב ,ןענייז רעבירָאפ ןוא
 .טכענ ןוא געט ןענָאילימ
 רעדיוו ריא טייז ,ןדיי ,טצעי ןוא
 .טכענק ם'הערּפ ,רעניד ס'הערּפ

 ,ןעיירפַאב טצעי ךיד טעוװ רעוװ ! קלָאפ
 ? דלעה רענייש ןייד ,רע זיא ואוו
 - ןעיירש ןייד ףיוא ,ןענייוו ןייד ףיוא
 ? דרעווש ןייז טציא ןעיצ טעוװ רעוו

 ןטלַאּפשעצ םי ןייד טציא טעוו רעוו

 ,ןצרעמש ןוא טולב ,ןרערט ןופ םי

 ןטלַאהַאב ךיד םערוטש ןופ ןוא

 ? ןצרַאה ןייז ןופ למיה םעד ןיא

 ,ןגָארט ןטייק ןייק טסליוו וד ןעוו
 !דלעה רענייש ןייד ןיילַא יז
 ןגָאלק רענייטש -- ,ןשטנעמ רַאנ טינ

 ! טלעוו-ןפַאלקש רעטסיוו רעד ןיא

 -- רעדירב ןענייז ןפאלקש ץלַא

 .טנעה יד ךעלרעדירב ךיז טינ
 ,רעדינ ס'הערּפ עדליוו יד טצריטש
 !דנע ןַא טכַאמ טּפַאשטכענק ןופ ןוא

 רעיינ ַא רָאג חסּפ ַא ןַאד
 ,גלָאפרעד טימ ,טייהיירפ םימ טמוק
 -- ,רעייט ןייז טעװ קנעדנָא ןייז ןוא
 .קלָאפ סָאד טסבלעז זיא דלעה רעד לייוו
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 ןדלעה עשלַאפ ןוא עיתמא

 ,ןרָאסעּפָארּפ ,רענדער ,רעביירש

 -- קעווצ ןקילייה ןסיורג םעד רַאפ
 --,ןשטנעמ ץלַא ןעיײרּפַאב וצ

 .קעז עצנַאנ רעטרעוו ןטיש

 רעטרעוו טימ ךיוא ןעלדנַאה עכנַאמ

 ; טלעוו רעייז ןפיוקרַאפ ןוא

 -- ןטנעמסידַאלּפַא רַאֿפ רענייא

 !טלעג רַאפ רערעדנַא רעד ןוא

 ,רערַאװ רעד ,קלָאפ ןופ ןוז רעד ךָאד

 ,דרעווש םוצ טפיירג רע -- טרָאװ םוצ טינ

 ,ןפאלקש-רעדירב ענייז רַאפ ןוא

 .דלעה א יו קיטומ רע טפמעק

 ,ןטנעמונָאמ ןייק טכוז רע ןוא

 ; גלָאפרעד ןכעלנעזרעּפ ןייק

 -- טעטולב ןוא רע טדייל ןרעג

 .קלָאֿפ ןרַאפ סעלַא טרעפּפָא

 ,רענייטש םיא ןיא ןפרַאו םיאנוש

 ; רַאנ רעטַאז רעד טכַאל םיא ןופ

 ,םטרעורָאּפ דימת טייג דלעה רעד ךָאד

 .רַאפעג ןיא םטרעוורָאּפ דימת

 ,ןַאפ-םטייהיירפ יד טנַאה ןייז ןיא
 ; ץרעה םערַאװ ַא -- טסורב ןייז ןיא
 ,עבילנשטנעמ ענייר טימ לופ
 !ץרעמש ןוא סַאה ןפיט טימ לופ

 ,םערוטש ןוא טכַאנ רעצרַאװש רעד ןיא

 ,לַארטשנענוז רענייש ַא יו

 ןניוא ענייז רַאפ טנייש ןוא טצילב

 .לאעדיא רעטבילעג ןייז

 ,ןטייצ יד ןָא ןעמוק סע ךָאד
 טלעוו רעד קלָאפ עיירפ סָאד ןעוו
 ,ןעיירט םעד ,םיא ךעלברעטשמוא טכַאמ
 . . . דלעה-ןשטנעמ ןטפואווַאבטסבלעז
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 ןדלעה עשלַאּפ עלַא ןופ ןוא

 ,טלַאפ עקסַאמ יד טכיזעג ןופ

 עצראווש רעייז ןגייצ ייז ןוא

 .טלַאטשעג עכעלסעה רעייז

 רעדינ ןצריטש עדנַאש טימ ןַאד
 ,(* -- ןעיײמגיּפ עקיצומש עלַא
 רעפמעק רערַאװ רעד טבעל קיביײא
 .ןעיידיא עקילייה יד רַאּפ

 רעטכיד ייווצ
 (ווָאסַארקענ ךָאנ יירפ)

 ,רעטכיד רעסיז רעד זיא ךעלקילג יו

 ,לַאג קיניײװ ,קינָאה ליפ טָאה סָאװ
 ,רעטכיל-סעביל ןטכיײלַאב געוװ ןייז
 .לַארעביא ןצנַארק םיא טכעלפ ןעמ

 ןּפיצנירּפ טימ ןוא ,קיטײזלַא זיא רע

 . .. דלעה רעיירפ רעד טינ ךיז טדניברַאפ
 ןּפיל יד סיוא רע טלעטש דנעלכיימש ןוא
 ;טלעוװ רעד רָאג ןופ רעטענּפָא וצ

 ,ןטייז עלַא ןופ טסייג ןייז טביול ןעמ

 -- לַארעביל ןוא סקָאדָאטרַא רעד

 ןטיירטש וצ טינ םענייק טימ טביל רע

 .לַאגיטכַאנ א יו ךיז טנניז ןוא

 ןבערטש סעדעי ןייז ,טרָאװ סעדעי ןייז
 ; טנעמילּפמָאק א טלעוו רעד ראפ זיא
 ןבעל םייב ןיוש ןעקנעד רעדירב יד
 .טנעמונָאמ א םיא ןלעטש וצ

 ןבעל סָאד זיא שיגַארט ,רעטיב ךָאד
 ץרעה ןייז טָאה סָאװ ,טעַאּפ םעד ןופ
 ,ןבעגעגּפָא עטקירדרעטנוא יד
 .ץרעמש ןופ םי ַא טסורב ןיא טגָארט ןוא

 .ןעיידיא-עלעשטנעמ-ןיילק ,סעקילרַאק -- ןעיימגיפ (*
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 עפרַאה ןייז טימ טרענוד ןוא טצילב רע

 ; קלָאפ ןעמערָא ןופ טנייפ ץלַא ףיוא

 ,עפרַאש ןוא עטעקַאנ ,טייהראוו רַאפ

 .טגלָאפרַאפ ןוא טעדמיולרַאפ רע טרעוו

 ,ןעגנַאלש עבייר יד ןופ ןעּפיש סָאד
 -- טכילנענוז טימ טקערשרעד רע סָאװ
 ןעגנאזעג-ביול עסיז ןענייז סָאד
 .טכידעג סעקיטכעמלַא ןייז רַאפ

 ,הרוש עדעי ןייז ,דיל סעדעי ןייז
 ; יײנַארימ רַאפ טפינ טימ לופ זיא
 הרוצ ןיא ךיילג רעלדניווש יד טפרַאװ רע
 .יילב עקידעכָאק םטיײהרַאװ רעד

 עקסַאמ יד קערש ןָא ּפָארַא טסייר רע

 ; טירקָאּפיה ןשלַאפ ןדעי ןופ
 ,עקסַאל סמענייק טינ טכוז ןוא טפמעק רע

 .טַאמ ןייז רַאפ תוריכש ןייק טכוז ןוא

 ,ןָאפ ןוא דרעווש ןייז ץלָאמש טימ טגָארט רע
 ; םטכער טינ טקוק רע ,סקניל טינ טקוק רע
 -- ןוז רעד וצ רע טקוק סטרעוורָאפ
 .ץכערק ןייז טרעה רָאנ ןיילַא יז ןוא

 ,ןצנַאלג ,ןעלכיימש טינ ןעק עזומ ןייז

 ; ניט ןייז לופ זיא לַאג ןוא טולב טימ

 ןצנַארקנעמולב ענייר ןיא ,טניירפ ןָא

 !טניוומערוטש ןיא ןיײלַא רע טייטש

 !ןגיז עדנע וצ םעוו טײחרַאװ יד
 -- ןייגרעטנוא טעוװ שינרעטצניפ יד
 ןגיל רבק ןיא טעװ רע ןעוו ןוא
 ןייטשרַאפ טלעוו יד טעװ טלָאמעד רָאנ

 ,גנוטכַא ,טסנרע ,עביל לפיוו טימ
 ! ןָאפ-טייהיירפ רעד טנידעג טָאה רע
 גנוטכַארַאּפ ןייז ןיא טבילעג טָאה רע יו
 ! ןָאמעג טָאה רע סטוג לפיוו ןוא
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 ןעינַאּפש

 ןָארט רעטליופעצ וד ! ןעינַאּפש
 ! ןָאיציזיוװקניא רעקיטולב רעד ןופ
 ,ןטָארטעג ןוא טבױרַאב ,טפַאלקשרַאפ זיא קלָאּפ ןייד

 ,םיטש-ןרערט ןייז טבייהרעד סע ןעוו ןוא

 .,ןטָאּפַאשע ,טולב טימ ,דרָאמ טימ וטסליוו

 ! ? םיא ןקיטשרעד

 ןָאיציזיווקניא יד !ןענַאריט עמוד
 -- םערוט ןרעטצניפ ןוא (* ןטַארַאג עריא טימ
 -- ,ןָאיצולָאװער יד ןטיױט םינ ןלעוו
 ! םערוטש רעד זיא יז ,סנקלָאװ יד טייז ריא

 ,ןרָאצ ןוא (המקנ) עכַאר ןופ רעטכָאט יד ,טמוק יז

 ,ןרָאבעג יז קלָאפ ןופ ןרערט יד ןכָאה סע
 -- ןדנואוו עדנענערב סרעטעברַא םעד ןוא

 !ןדנוצעגנָא לקַאפ ןטיור ריא

 ! ןטָאּפסעד ,ךייא וצ ייוו ןוא ! טמוק יז
 ,ןטָארטעג ןוא טביורעג קלָאפ סָאד טָאה ריא

 ,ןטָארַאג ,תוסיפת טימ ,דרָאמ טימ טָאה ריא
 -- !טסייג ןעיירפ םעד טלָאװעג ןקיטשרעד
 ,טסיירעצ ןטייק ענייז ףַאלקש רעד רָאנ
 !ןענַארט ערעייא ךיוא רע טכערבעצ
 ! ןענָאיציזיווקניא ןופ ןענַארימ

 !עיכרַאנַא רַאּפ רעפמעק ריא ,סמרעוװרָאּפ
 ,יז זיא קילייה יוװ ,םיורג יוװ ,ןייש יו
 ,רועיש ןייק טינ טָאה סע ! טייהיירפ ןופ ןימעג יד
 ! ריא רַאפ ןברַאטש ןוא ןבעל וצ זיא סיז יו

 ןיא עיציויווקניא יד רעכלעוו טימ ,זדלַאה םורַא ףייר ענרעזייא -- ןטָארַאג (+

 .ןגרָאװרעד ןוא טיוטעג םָאה ץינַאּפש
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 עיליטסַאב רעד ןופ לַאפ רעד

 -- טכארק ןוא טמערוטש סע ,טרענוד סע יו טרעה

 טכאמ עכעלקערש יד ,עיליטסאב יד טלַאפ סָאד

 ,ןטידנַאב עטניורקעג סכיירקנַארפ ןופ

 ,טנעוו עקיטולב יד ,עיליטסַאב יד טלַאפ סָאד

 טנעמונַאמ-טלץוו ַא ,תודע ןא זיא ןייטש רעדעי ואוו

 ,ןטילעג טייהיירפ רַאפ ןבָאה סָאװ ,יד רַאפ

 ןעמאלפ ןיא ןוא טולב ןיא ,גנולפייווצרַאפ רעדליוו ןיא
 -- ןעמַאזוצ ןפַאלקש עדנדייל יד ןעייטש

 ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ רעדניק יד
 רעקנעה עדנשרעה יד ןופ ןָארט םעד ןכערב ייז
 -- רעקנעד עכעלשטנעמ ןופ רעקרעק ןרעטצניפ םעד
 ,טיױט ןוא ןקערש ןופ םונהיג םעד

 ,עכאר ןופ עדנוטש יד ןנָאלשעג ןיוש טָאה סע

 עכאווש ןענייז קרַאטש ןוא עקרַאטש ןענייז ךַאוװש ןעוו

 .ןרָאצ ןטכערעג רעייז ןיא

 :טכַארק ןוא טמערוטש סע ,עיליטסַאב יד טלַאפ סע

 -- טכאמ עקיטלַאװעג ןייז טנעקרעד טָאה קלָאפ סָאד

 !ןרָאלרַאפ טציא טייז ריא ןענַאריט

 !םערוטש ןקיטלאוװעג טימ ,ףמאק ןיא סטרעוורָאפ

 -- םערוט ןרעטצניפ ןופ עיליטסַאב יד טצריטש

 !דרע יד ןטכײלַאב טייהיירפ לָאז

 (*רעבמעווָאנ רעטוו רעד

 ; ןענָאפ עטיור-טולב יד רעדיוו ןרעטַאלּפ סע
 ! םיטש עקילייה יד טייהיירפ רעד ןופ טגנילק סע
 ןענַאמרעד קלָאפ םעד ןעמ טעוו לָאמַא ךָאנ

 ! םיא רַאפ ןברַאטש ןוא ןבעל סָאװ ,רעפמעק יד

 ןטסיכרַאנַא ע'טפשמ רַאֿפ רָאגַאקיש יד ןעוו גָאט ַא .1887 ,רעבמעווָאנ רעט11 (?

 ,הילת רעד ףיוא ןרָאװעג טעטכירעגניה ןענייז ?עידעגַארט טעקרַאמיעה , רעד ןופ
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 רעדיוו רימ ןלעוװ עטכישעג-טלעוו רעד ןיא

 ,טַאלב-רעריטרַאמ סָאד ןשימפיוא

 ,רעדירב ערעזדנוא ןופ טולב טימ ךָאנ שירפ זיא סָאװ

 .טַאטש ןוא עכריק ,קַאזטלעג ןופ טעדרָאמרעד

 ןבעווש ןלעוו עטקיטולברַאפ רעטסייג ףניפ

 ; טכענק ץעדנדייל ןשיווצ ענובירט-סקלָאּפ רעד ףיוא
 ןבעג ןרַאבגיזַאבמוא םומ זדנוא ןלעוװ ןוא
 .טכער ןוא טייהיירפ רַאפ ןברַאטש ןוא ןבעל וצ

 ,האווצ יד זדנוא ןרענירעד ןלעו ייז
 : טזָאלעג קלָאּפ-רעטעברַא םעד ןבָאה ייז סָאװ
 הער היח םוש ןייק ! טייהיירפ ןייד רַאּפ ףמעק , --
 .(=*"! טסָאּפ ןקילייה ןופ ןביירטרַאפ טינ ךיד ףרַאד

 ! הילת רעייז טימ רעקנעה רַאּפ ךיז טקערש טינ, ---

 !קָאלג-סטייהיירפ ןיא טננילק ןוא טפמעק

 ,עידומ ןפַאלקש עכעלטלעװולַא יד טייז ןוא

 "! גָאט-סננואיירּפַאב רעד ףיוא ןיוש טייג סע זַא

 טסעג עכעלקערש

 טכַאמרַאפ רפס ןיימ בָאה'כ ,טכַאנ רעד ןיא טשּפש זיא םע
 ;רעטצנעפ םעד ייב טכַארטרַאפ ץיז ןוא
 . . . ןרעטש ןייק ,הנבל ןייק ;ךשוח רעכעלקערש א
 רעטסנעּפשעג עסייוו יו ,ךיא עז גנולצולּפ

 ןיירַא רעמיצ ןיימ ןיא ליטש ץנַאג ןעמוק

 -- ;רעדינַא דנגייווש ךיז ןצעז ןוא

 ,םייווש רעטלַאק ַא ןסָאנַאב ךימ טָאה סע

 .רעדילנ עלַא רימ ןיא טרעטיצעצ

 יו ױזַא ,ןניוא ערעייז ןבָאה טצילבעג

 ;טנערבעג רעייפ ַא טרָאד טלָאװ סע

 ןעגנַאהעג ןטייק עטקיטולברַאּפ ןענייז סע

 .טנעה עטעדנואוורַאפ ערעייז ףיוא

 .ןטסָאּפ -- טסַאּפ (+
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 טנעיילעג ארומ ןוא ןרערט טימ בָאה ךיא

 : טכיזעג ןסַאלב ןרעדעי ףיוא

 ,םעדרָאמעג ןרעוו רימ ! טדנעשעג ןרעוו רימ ,, --

 ?! טכיל ןוא טייהיירפ וצ עביל רַאפ

 !ץביל עקילייה ! גנולפייווצרַאפ ץעדליוו

 -- !לָאצ ַא ןָא רַאג ןצרעמש

 רבק ןפיט א ןופ יו ,ךיז טָאה סע

 -- :לֹוק רעדנריר רעייז טרעהעג

 ?טנעקרעד טינרָאג ודנוא וטסָאה יצ ! רעדורב , --
 ריד וצ ןעמוקעג ןענייז רימ
 ,טַאמייה רעטקיטולברַאפ ,רעטפַאלקשרַאפ ןייד ןופ

 (* ! ריביס ןטסיוו ןופ ,דנַאלסור ןופ

 ןעגנאגעצ טרעוו ריביס ןופ יינש רעד ןוא זייא סָאד , ---

 ; טםולב ןוא ןרערט ערעזדנוא ןופ

 דלעפטכַאלש ןקיטולב םעד ןופ טינ רימ ןפיול ךָאד

 ! טומ ןוא ןביולג טימ ןפמעק ןוא

 ,טעדרָאמעג ןרעוו רימ ,טדנעשעג ןרעוו רימ, --
 ; טגלַאפרַאפ ,עדליוו יו ,תויח יו
 םייהיירפ ןרעדָאפ רימ לייוו ,רַאפרעד רָאנ ץלַא ןוא
 .קלָאפ ןדנדייל םעד רַאפ טכיל ןוא

 תוסיפת ערעטצניפ ןיא ,ןטייק ןיא זדנוא טדימש ןעמ , --

 ; םייהרעקידעבעל זדנוא ןעמ טבָארגַאב

 ,גנומער עקיצנייא רעזדנוא טרָאד זיא דרָאמטסבלעז

 ,טיוט םעד ךיוא זדנוא ןופ ןעמ טביור ךָאד

 ? רעדירב טינ ץלַא ןעד רימ ןענייז !ןשטנעמ ,ָא, --

 ?דנַאל ןייא טינ טלעוו עצנַאג יד זיא

 ןדיישעצ ןשטנעמ ַא ןופ שטנעמ א ןעד ןעק

 !? טנַאה עקיטולב סרעקנעה םעד

 ,םיטש עקיטכעמ ןייא עלַא ףיוא טביוה -- ! ןיינ ,ָא, --

 ! טרָאװ עדנעמַאלּפ סָאד תמא ןופ

 ןשיטור ןגעק טפמעקעג ןבָאה עכלעוו סרעריטרַאמ ןוא ןדלעה יד ןגעוו דיל ַא (5

 ,םזירַאצ
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 ,ןטַאט ןוא רעטרעוו טימ טפמעק קיטומ

 ! דרָאמ-רעדורב ןכעלקערש ןגעק

 ,רעריטרַאמ עגנוי עשיסור יד ,ייז טקנעדעג

 -- "!ןדנואוו רעטנזיוט טימ ןטולב סָאװ

 רעטסנעּפשעג יד ןענייז ןטייק יד טימ קידנעגנילק

 .ןדנואוושרַאפ ךשוח ןיא

 (*ַאיַאקסווָארעּפ איפָאס

 (טַאטשלעדע הרש רעטסעווש ןיימ טעמדיוועג)

 (טנעמגַארפ)

 ןעיורפ ןענייז ןטלעז ! יורפ א ןעוועג זיא סָאד

 .ןיישרעדנואוו קיטסייג ױזַא ,לבָאנ ןוא וװַארב ױזַא

 ןעיוב לּפמעט-סטייהיירפ םעד ןפוראב ןעוועג זיא יז
 ! ןייטש ןייז טברַאפעג יז טָאה טולב ריא טימ ןוא

 ןַאמ ַא ןופ רעטסיירד ! יורפ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ! טכער רַאפ ןוא טייהיירפ רַאפ טפמעקעג יז טָאה
 ןַאריט ןראפ (ענורט יד) גרַאז םעד טרעמַאהעג טָאה יז
 ! טכענק יד ןופ ןטייק יד ןסירעג טָאה ןוא

 ,ןֿפַארג עכייר ןופ טלעוו יד ןזָאלרַאפ טָאה יז

 -- ןַאּפַארַאס ַא ןוא סעשטּפַאל עטסָארּפ ןיא

 ןפַאלקש עטקירדרעטנוא וצ קעװַא יז זיא

 .ןֿאריט ןדעי וצ סַָאה ןקידערּפ

 ןענַאטשרַאּפ טָאה יז ןוא ,ןרָאי ןענייז קעווא

 טרעוו ןייק טָאה סע ,ךַאװש זיא טרַאװ סָאד זא
 ;ןענַאריט עזָאלצרַאה טימ ףמַאק םעד ןיא
 .דרעווש-סטייהיירּפ יד טנַאה ןיא טמענ יז ןוא

 רבק ןצרַאװש ןפיט ַא טבָארג ןוא טפמעק יז

 -- .טסַאלַאּפ םענעדלָאג ןיא ןאריט םעד רַאפ

 ןקידרעירפ םעד ןיא "ןעיורֿפ-רעטעברַא , ; דיל םוצ ריא ןגעוו גנוקרעמַאב ,עז (*

 ! ףיוא טכַאװ :לייט-רעדיל
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 טסַאהעג יײנַארימ יד ,יז יו ,טָאה רעוו
 ? רבא ןדעי טימ ,טולב ןּפָארט ןדעי טימ

 ; ןעמוקעג גָאט-המקנ רעד זיא ףוס םוצ ןוא
 . . . ךוט עסייוו ריא ףיוא טבייה איאקסווָארעּפ
 ,ןעמואוושרַאפ טולב ןיא ןוא . . . טרענוד עכמָאב ַא
 ! ףולפ רעדליוו טימ טלַאפ ןוא ןַאריט רעד טצריטש

 ,רעקנעה עטניורקעג יד ןגרָאװרעד ךיז ןבָאה'ס
 ,טציא ךָאנ טקריוװ ןוא טסייג ריא טבעל ךָאד
 רעקנעד עיירפ ןופ ןוא עלעדייא רעצרעה ןופ
 .טצעשעג ןוא טרעדנואוואב ,טעטכאעג ,טבילעגנ

 ! עניישרעדנואוו ןיטעג יד ,רימ רַאפ טבעווש יז

 ,טסיירד ןוא דלימ ,ןסָאלשטנַא ,דנרעבױצַאב

 ,ענייר לרעּפ טימ ץירַאה ןיימ ןָא טליפ יז ןוא

 ! טסיינ ןטּפַאלקשרַאפ ןיימ טלגילּפַאב ןוא

 ןעגנעה סָאד טינ ךימ טקערש סע, -- ;עמיטש ריא רעה ךיא
 דניצַא טוט ןיימ טימ ! רעטומ עביל
 ,ןעגנערב ןצונ טייחיירפ רעד רעמ ךיא לעוװ
 "! דניק םערָא ןייד ביגרַאפ ! ןבעל ןיימ טימ יו

 (*לעשימ עזיאול

 ,ןקָאל עדנצנעלג יד ןּפרָאװעצ
 ,טנַאה רעד ןיא דרעוװוש רעקיטכעמ טימ
 ןקָארשרעדמוא טפמעקעג יז טָאה
 !דנַאשנּפַאלקש רעד ןגעק

 ,ןראברעדנואוו ַא טומ א טימ
 ,ןדַאקירַאב טיובעג יז טָאה
 ןדָאלעג ןסקיב יד יז טָאה
 .ןרַאנומַאק עדנפמעק יד רַאפ

 ,ןענָאנאק עדנרענוד ןשיווצ
 ,יילב ןוא רעוולוּפ ןופ רעייפ ןיא

 ביוהנָא ןיא ,ןרַאנומָאק עשיזיוצנַארפ יד ןוֿפ ןירעריפ --- לעשימ עזיאול (*

 .םרעדנוהרָאי ןט19 ןוֿפ ןרָאי רעפ0
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 ןענָארט יד טמערוטשעג יז טָאה
 !ײנַאריט רעדנשרעה רעד ןופ

 ענובירט-דלעפטכַאלש רעקיטולב רעד ןופ

 זירַאּפ ןופ קלָאפ ןצלָאמש םעד טימ
 ,ענומַאק יד טרימַאלקָארּפ יז טָאה
 ! זידַארַאּפ-סטייהיירפ םעד

 ןענַאפ עטיור ןבָאה גנַאל טינ ךָאד

 ;זירַאּפ ןעיירפ ןיא טרעטַאלפעג

 ןענָאנַאק-דרָאמ טימ זיא טנייפ רעד

 !זיר ןדנעמיורט םעד ןלַאּפַאב

 ; טקיטולב יז . . . ענומָאק יד טלַאפ סע

 ; גלָאפרעד ןופ טנייפ רעד זיא טייוו ךָאד

 קיטומ ךיז טָאה טסיינ-סטייהיירפ רעד

 .קלָאפ ןדנדייל םוצ ןביוהרעד
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 ! זירַאּפ ,ךיד ביל ךיא ! ךיירקנַארפ ,ךיד ביל ךיא
 ,זיר רעדנפמעק ,רעטרעטסײגַאב ,ךיד ביל ךיא
 -- ,ויּפש רעפרַאש ןוא רעצנַאּפ ןמיור ןייד טימ
 ! רעײרּפַאב-קלָאּפ ,ךיד ביל ךיא

 (* ,טַארַאמ ןסיורג םעד ,דלעה ןייד ביל ךיא
 ; טַאדלָאס-סטייהיירפ םענעקָארשרעדמוא םעד
 ,טַאטנדלעה א זיא טרָאװ סעדעי ןייז
 !רעייפ זיא טירש רעדעי ןייז

 טרעדנוהרָאי וצ טרעדנוהרָאי ןופ
 ,טרענוד ןוא טגנילק סע יוװ ,ךיא רעה
 -- ,טרעדנואוואב טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 ! קָאלנ-םערוטש ןייד ,ךיירקנַארפ

 ןופ רעריפ רעקיד'תונשקע ןוא רעטגַאװעג --- טַארַאמ לָאּפ ןַאשז --- טַארַאמ (-

 -עג טעדרָאמרעד זיא .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעסיורג רעד ןיא רעניבָאקַאו יד

 .עדראק טָאלרַאש ןוֿפ 1798 ןיא ןרָאװ
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 ןכַארּפש עלא ףיוא טפור רע ,טגנילק רע

 :ןכאװש ,ןעמערָא ,ןטלגָאװרַאפ ןדעי וצ

 ,ןכַאװרעד וצ טייצ ןיוש ,טכענק רעדנדייל,

 ! גָאט-סטייהיירפ רעד ףיוא טייג'ס

 ,ןַאפ ןייד ףיוא בייח ,רעצנַאּפ ןייד ןָא ומ,
 !ןַארמ םעד רעטעמשעצ ,גינעק םעד טכינרַאפ
 -- ! ןָאיצולָאװער יד זומ ןגיז
 ! ןפָאװ יד וצ ,קלָאּפ-רעטעברַא

 (* ןוַארב ןַאשזד

 ,ןָאטגנישַאוו זיא ןעמולב טימ טניורקעג

 ; רענלעז רעשיטָאירטַאּפ רעד

 -- ןוארב ןַאשזד רעפמעק-סטייהיירפ רעד ןוא

 !רענרעד עקיטפיג ןיא טעטולב רע

 דלעה םעד ןופ ןיורק יד זיא (הילת) ןאגלאג רעד
 ; עטכישעג רענַאקירעמַא ןופ
 דלעפ ןקיטסייג ןפיוא טייזעג טָאה רע
 ,טכורפ ץקילייה יד טייהיירפ ןופ

 ןצרַאה ןדנביל ןייז ןיא טנערבעג טָאה סע
 ;דנַאשנּפַאלקש וצ סַאה רעד

 ןצראווש םעד טכענק םעד רעטשרע רעד טָאה רע
 .טנַאה-רעדורב ןייז טננַאלרעד

 ,טקידניקרַאפ עמיטש רעדנעמַאלּפ ןייז טימ טָאה רע

 ! יירפ ןייז זומ שטנעמ רעדעי זַא
 טקידניזעג טייהיירפ וצ עביל ןייז טימ טָאה רע
 ,ײנַאריט רעד ןגעק

 ,ןגרָאװרעד םיא טָאה ןעמ ,ןעגנַאפעג םיא טָאה ןעמ
 טיוט ןשידלעה ןייז ךָאנ דלַאב ךָאד
 -- ,ןגרָאמ רענעדלָאג רעד ןעגנאנעגפיוא זיא
 .טייק סרעגינ םעד ןלַאפעג

 ,עקירעמַא ןיא וירעּפַאלקש-רעגענ ןגעק רעפמעק רעקיטומ -- ןוַארב ןַאשזד ("
9, 
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 ןברַאמש ןוא ןלַאפ זַא ,טגייצעג זדנוא טָאה רע

 ; יירעפַאלקש יד זומ

 ןברַאפ ןוא ןסַאר עלַא ןופ רעקלעפ זַא

 ! יירפ ןייז ןלעוו ןוא ןזומ

 (* סנָאסרַאּפ טרעבלַא

 טרעהעג קלָאֿפ ןופ עמיטש וד זָאל ,

 "! ןרעוו

 (סנָאסרַאּפ .א)

 םיובנכייא רעקיטכעמ א יוװ זיא רע

 ,טניו-םערוטש ןיא ןענַאטשעג

 ,םייה ןייז ןעוועג זיא ענובירט-סקלָאפ יד

 .דניק ןייז ,גנילביל ןייז -- קלָאפ סָאד

 ןענַאטשרַאפ טינ ,רע יװ ,טָאה רענייק
 ,קלָאפ ןופ טסייג םעד טוג ױזַא
 ןענַאריט עדליוו טינ ןבָאה םענייק
 .טגלָאפרַאפ תונמחר ןַא ױזַא

 ,טדערעג ךַארּפש ןייז ןיא קלָאפ םוצ טָאה רע
 ; ןפַאװ עקידנעטשראפ םיא רַאפ טצונַאב
 טעּפָארּפ-סטייהיירפ ַא ,רעפמעק 8 ןעוועג זיא רע
 .ןפַאלקש עצרַאװש ןוא עסייוו יד ןופ

 טזײרַאב טלעוװ-ןפַאלקש יד טָאה רע

 ;ןטייק עריא טצענַאב ןרערט טימ ןוא
 טסייג רעיירפ ןייז טנעלפ לַארעביא
 .ןטײרּפשרַאפ לגנילפ עצלָאטש יד

 ,רעבעוו ןוא ןדימש ,רעכערבנייטש ןשיווצ
 ;טלעצעג-ןפאלקש ןדעי ןיא
 רעבערגנליוק ןופ ןענימ יד ןיא טָאה רע
 !םלעטשעג ענובירט עיירפ ןייז

 טסערפ ןוא ןגער ןיא ,למיה םענעּפָא ןרעטנוא
 ; טקידיירּפעג טייהיירּפ יד רֶע טָאה

 - -דוּפש טסוגיוא ןוא גנול םיאול ,סנָאסרַאּפ טרעבלַא וצ רעדיל סטַאטשלעדע ןופ (?

 ,1887---1886 ,"עידעגַארט טעקרַאמיעה , רָאגַאקיש רעד ןופ רעריטרַאמ
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  טסעטָארּפ ןדנרענוד ןייז טימ ןוא

 ,טקידיײיטרַאפ ןפַאלקש עדנדייל יד

 ,סעדער עדנעמַאלּפ יד ןיא ט ַא ר ַא מ ןעוועג זיא רע
 !דנַאטשרעדיװןיא (*סוק ַא טרַאּפ ס ןוא
 -- תודע רעקידנעטש ַא ,קלָאפ ןופ ןַאמ ַא
 !דנַאש ןוא ןרערט סרעטעברַא םנופ

 טבעוושעג דימת טָאה גיוא ןקיטפסייג ןייז רַאפ
 ; ןַאיצולָאװער עסיורג יד
 ,טבעלעג ,טמעטַאעג ריא טימ טָאה רע
 .ןַאּפ ריא טברַאפעג םולב ןייז טימ

 ,רועיש ַא ןַא טבילעג ךיד טָאה רע !קלָאּפ
 !דניק ןוא יורפ ןייז יו ,ךיז יו רעמ
 -- ריד רַאפ ןברַאטשעג ןוא טבעלעג טָאה רע
 -- !דניצַא טעברא ןייז קידנערַאפ

 "רעדיל סנָאסרַאּפ טרעבלַא ןופ

 ,ןרעיורט וצ רבק ןיימ ףיוא םינ טמוק
 -- ,ןרעױדַאב ןוא ןצפיז ,ןצכערק
 ,וצ ןניוא עניימ ךַאמ ךיא ןעוו
 ! ור ןיימ טינ טרעטש

 ביוטש ןיימ טינ טקידיײלַאב
 ,ביול ןקיליב רעייא טימ
 -- ,ןרערט ןוא דיילטימ רעייא טימ
 .ןרעג ױזַא ןפָאלש ךיא לעװ בורג ןיימ ןיא

 רענייב עניימ טינ טקירד

 ,רענייטש-חבצמ עטלַאק יד טימ

 ןצרַאה ןיימ ףיוא טנעה יד טימ

 .ןצרעמש רעטנזיוט ןופ ןעור ךימ טזָאל

 רעירפ זיא .םיור ןטלַא ןיא דנַאטשפיוא-ןפַאלקש ןופ רעריפ -- סוקַאטרַאּפס (-

 רעד רַאפ רָאי 71 ןברָאטשעג ווא .,רָאטַאידַאלג-קריצ ךָאנרעד ,ףַאלקש ַא ןעוועג ןיילַא

 ./1789 , :דול םוצ גנוקרעמַאב ,עז ,טַארַאמ ןגעוו .גנונעכער-טייצ רעיינ
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 ,ןרעיורט ריא טפרַאד רימ רעביא טינ
 ;ןרעױדַאב ןעמ ףראד ךייא --ךי מ םינ
 ,טלעוו רעד ףיוא ןביילב סָאװ ,ךייא
 ,טלעג םוצ ןקוב ךיז ,ןטייק ןּפעלש

 ,ןדייל ןייק רעמ ַאטינ זיא רימ רַאפ

 ; ןדיימרַאפ ןיוש ץלַא ךיא לעוװ בורג ןיימ ןיא

 ,רערט ןייק ,טייק ןייק ,דנואוו ןייק

 .רעמ ןקיטולברַאפ טינ ץרַאה ןיימ טעוו

 ,רבא ןדעי טימ טרעטיצ סָאװ ,ריא
 -- רבק םעד ךיז רַאפ טעז ריא ןעוו
 ,סױא רימ ָאד טקוק ריא ךעלגעלק יוו

 ,זיוה ןיימ ןיא ייג ךיא קיאור יו ,טעז

 טלעצעג ליטש סטיוט םעד

 ,םלעוו רעייא רַאפ רעיירפ זיא
 ,םיורט ַא טציא זיא קילג ואוו
 ,םיוק ןטלעז ךיז טפערט סָאװ

 ,ןגיל רבק ןיא ךיא לעװ ליטש
 ,ןגיו ךימ טעוװ רוטַאנ רעטומ יד
 ,ענורטס עקילייה סטייהיירפ רעד זיב
 !ענורט ןיימ ןיא ןקעוופיוא ךימ טעוו

 (*גניל סיאול

 טכיל ןופ םָארטש ַא ןיא רימ רַאפ טייטש רע
 ;עניב רעטקיטולברַאּפ סטלעוו רעד ףיוא
 טכיזעג ןיישרעדנואוו ןייז ףיוא טור סע
 ,הניכש עקילייה סטייהיירפ רעד

 רָאי ןופ ןטסיכרַאנַא רָאגַאקיש ע'טּפשמ'רַאֿפ יד ןופ רעניוא --- גנול סיאול (*

 -רַאֿפ 4 ערעדנַא יד רעדייא גָאט ַא) 1887 רעבמעווָאנ ןט10 םעד זיא רע ,1887--6

 ,דרָאמ ךרוד ,ןרָאװעג טיוטעג (הילת רעד וצ ןעגנַאגעג ןעניוז ןטסיכרַאנַא עטּפשמ

 -טימַאניד ַא ךרוד לעצ-עמרוט ןייז ןיא ,דרָאמטסבלעז ךרוד -- טקנעד ןעמ יוװ --- רעדָא 7

 .לעצ םענעגיוא ןיא סוירפיוא



 311 קרעוו סטַאטשלעדע דוד

 ,ןקָאל עצרַאװש ןיא ,קיטפערק ןוא גנוי
 ; קילב-רעלדָא ןפרַאש ַא טימ
 (?ןקָארשרעדמוא ןוא ץלָאמש סו ט ו ר ב יו
 .גירק-סטייהיירפ ןיא ןעוועג רע זיא

 ,עמיטש ןייז טרענודעג טָאה קיטכעמ יו

 ! טכירעג ןשלַאפ םעד טקרַאמדנַארבעג

 -- ,עמילש ,ערעטיב ןטיײהרַאוװ א רַאפ סָאװ

 -- !טכיזעג ןיא טנייפ םעד טרעדיילשעג

 ,ץעזעג רעייא טימ ךייא סַאה ךיא ! ןענַאריט;,
 ,ןעוטַאטס ערעטצניפ יד טימ
 ץענ ןיא קלָאפ עמערַא סָאד ןעגנַאּפ סָאװ
 ! ןטולב ןוא ןדייל םיא ןעגניווצ ןוא

 ,טפַארק ןיא ביױלג ךיא :ןפָא ךייא גָאז ךיא,

 ! ןעייר-רעטעברַא יד ןופ טפַארק ןיא

 מפַאלקשרַאֿפ טלעוו רעזדנוא טָאה דלאוועג

 !ןעיירפאב יז טעוו דלַאוועג ןוא

 ,טרַאװ ,רעדורב ,טרַאװ, :טקנעד ריא -- טכַאל ריא;
 ,"ןרעטשעצ ,ןקיטשרעד עמיטש ןייד ןלעוװ רימ
 דלַאב טעוװ רעטייווצ ַא !ךימ טקיטשרעד ! רעדרעמ --
 ! ןלעטש ךיז ןטסָאּפ ןקילייה ןיימ ףיוא

 זיי יש = הי יי א ישי ,2ייקי- א רוס  ימנתאעאאאא טא רך אן יקר

 ,רעקירדרעטנוא יד טעדרַָאמרעד ןבָאה םיא יצ
 טנַאה רעיירפ ןייז טימ ןײלַא רע רעדָא

 -- רעקיטש ףיוא ּפָאק ןצלָאטש ןייז טרעטעמשעצ טָאה
 -- .טנַאקַאבמוא זדנוא זיא סָאד

 ןדַאקירַאב-ףמַאק יד ףיוא . . . טיוט טינ זיא גניל רָאנ
 ,טרעה ריא ןוא ,טסייג ןייז ךָאנ טבעווש
 ! ןדַארעמַאק ,סטרעװרָאּפ , : זדנוא וצ טיירש רע יו
 !דרעווש ןוא רעצנַאּפ טימ סטרעוורָאפ

 -לישעג טרעוו .םיור ןטלַא ןקילָאמַא ןופ רעפמעק ןוא דלעה -- סוטורב 5

 .ןענַארימ ןגעק טפמעקעג טָאה .ץרַאה ןקרַאטש ןוא ןליוו ןטסעפ טימ ןַאמ ַא יו טרעד
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 רעטיור ךָאנ ןרעוו זומ ןַאפ עטיור רעזדנוא,
 ! גירק-סטייהיירפ ןטצעל םעד ןיא
 ,רעטייל עקילייה ןענייז רעפמעק ןופ םירבק יד
 "! קילג ןוא טייהיירפ וצ ןריפ סָאװ

 טרענוד עמיטש ןייז ,גניל זדנוא טגָאז ױזַא
 ! םכילפ רעזדנוא וצ זדנוא טקעװ ןוא
 טרעדנוהרָאא ןט ס קיצ ננַאוו צ  ןופ ןוז יד ןוא
 | ,טכיזעג ןצלָאטש ןייז ףיוא טנייש

 זיפש טסוגױא

 ,ט א ר ק ָא ס רעסיורג רעד יוװ ,ץלָאטש ןוא קיאור

 ;ןענַאטשעג ןַאגלַאג םעד ףיוא רע זיא

 ,טַאט א ןעוועג זיא טרָאװ סעדעי ןייז

 !ןענַאריט עדליוו רַאפ גאלשטיוט ַא

 ,רעכעה ,רעשידלעה ךיז טָאה ןטלעז

 ! טסייג רעכעלשטנעמ א ןביוהרעד

 -- ,רעכערבראפ-רעקנעה יד ןרָאװעג ןענייז סַאלב

 ! טסיירד ןוא ןקָארשרעדמוא -- רע

 ,ענובירט ַא ןופ יו ,(הילת) ןַאגלַאג ןכעלקערש ןופ

 ,טעפָארּפ רעטרעטסיײגַאב א יו

 ענומָאק רעצלָאטש רעד ןופ רעייפ םעד טימ רע טָאה

 :טדערעג רעדרעמ ענייז וצ

 (*,ןגרַאז ערעזדנוא ןופ ןעוו ,טייצ א ןעמוק טעוו סע,
 ,לוק קיטכעמ 8 ןביוהרעד ךיז טעוו
 ,ןגרַאװרעד טציא טליוו ריא סָאװ ,םעד ןופ רעקרַאמש
 "!לָאמ רעטנזיוט רעדנגָאלש ,רעקיטכעמ

 . . . ויּפש ןופ רעטרעוו עטצעל יד ןענייז סָאד

 ? ןופרעד ריא טָאה סָאװ ,רעקנעה

 ? זיר ןקיטסייג םעד טעטכינרַאפ ריא טָאה

 ? ןוז יד ןשָאלרַאפ ריא טָאה

 גרַאז טרָאװ עשישטיוד סָאד טָאה ע .ד .(ענורט ,ןורָא -- גרַאז) ןגרַאז (*

 .לָאמ לופ טצונַאב
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 רעגניז רעד ןוא -- !ןבעל רעריטרַאמ ! ןיינ ,ַא

 : טימעג יירפ ןייז טציא טליפ

 ,רעגניפ עקילייה טימ עפראה ןייז טציא טריראב רע

 ! דיל עקילייה סָאד רימ טגניז רע

 ,ןענַאמוט יד ךרוד טכערב ןוז יד :עז ךיא ןוא
 -- ,טנורג םוצ טקניז שינרעטצניפ יד
 !ןענאריט ,טרעטיצ ! ףיוא טכַאו ףאלקש רעד

 !דנוטש עטצעל רעייא טנַאלש סע

 ,ןגרָאמ רעקיטכיל רעד ,רעיירפ רעד טמוק סע
 -- לוק קיטכעמ 8 ןביוהרעד ךיז טעוװ סע ןעוו
 ,ןגרָאװרעד טציא טָאה ריא סָאװ ,םעד ןופ רעקרַאטש
 ..!לָאמ רעטנזיױט רעדנגַאלש ,רעקיטכעמ

 (*ווָאנגלעש .וװ ײלָאקינ ןופ קנעדנָא םוצ

 ,רעקנעה ריא זיא דליוו ,דנַאלסור זיא רעטצניפ
 ; טרָאװ עשיסור ,עיירפ סָאד זיא םיז ךָאד
 רעקנעד ןוא רעפמעק ןשיסור א ןופ דליב ַא
 ,טרָא ןטסקילייה םעד ןצרַאה ןיימ ןיא טמענרַאפ

 רעיירט ַא רַאפ סָאװ ,ָא ! ווָאנוגלעש
 !טכערנשטנעמ ןופ ,טייהיירפ ןופ לָאטסַאּפַא
 רעייפ א רַאפ סָאװ טימ ,עביל ַא רַאפ סָאװ טימ
 !טכענק עמערָא יד טקידייטרַאפ רע טָאה

 ןטינשעג רעסעמ ןשיטירק ןייז טימ טָאה רע

 ; טואוו ןדנענערב טימ רעביור ןוא רעלדניווש ןדעי

 ןטילעג טָאה קלָאפ עדנדייל סָאד סָאװ ןוא

 ,טולב ןוא ןרערט טימ ןבירשרַאֿפ רע טָאה

 4 טרעקַאלּפ ןוא טנערב ךָאד .ןברָאטשעג זיא רע

 -- .טניוומערוטש ןשיסור ןיא לעקַאֿפ ןייז

 -ָאטעד רערענָאיצולָאװער ,טסיצילבוּפ ,רעקיטירק רעשיסור -- ווָאנוגלעש ("

 ןמ9 ןופ ןרָאי רעק80 ןוא רעק70 יד ןיא דנַאלסור ןיא טקריוװװעג לופ טָאה .טַארק

 .1801 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא .סעקינדָארַאנ יד וצ טנעָאנ ןעוועג .טרעדנוהרָאו
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 . ,טרעקאעג ןוא טייזעג טָאה ווָאנוגלעש סָאװ
 !דניצַא טנגוי רעשיסור רעד ןיא טילב

 ,רעייפ ןדנעילג טימ טצירּפש סע ןוא טילב סע
 םאלּפ ןקילייה םנופ קנופ רעדיווטעי ןוא
 ,רעײרּפַאב םעיינ ַא דנַאלסור רַאפ טפַאשַאב
 ! םס ןקיטּפיג א -- ןענַאריט עדליוו רַאפ

 (* "ףָאזָאליפ םענעגושמ, םוצ

 ,ןלייצ ענייז ןיא טבילרַאּפ ןיב ךיא

 ;ץרעמש םענעגייא ןיימ ךיא זעל ייז ןיא

 ,ןלייה ןדנואוו עניימ ייז טימ ןעק ךיא
 ,ץרעה סעדנדייל ןיימ ןטסיירט

 לניּפש ַא ןיא יו ,ייז ןיא עז ךיא

 ;לָאטרעמַאיײסנבעל ןיימ

 ,לגילפ עטעדנואוורַאפ טימ טסייג ןיימ טרָאד עז ךיא

 !לַארטש-ןענוז םוצ ךיז טסייר רע יו

 ,ןעקנַאדעג ןטרָאד ךיז ןעלּפַאצ םע יוװ ,עז ךיא
 טױט-בלַאה ןניל סָאװ ,עבלעז יד
 ,ןקנַארק ,םענעֿכָארבעצ ,ןצרַאה ןעמערָא ןיימ ןיא
 .טיונ ןוא ןדייל עקיבייא ןופ

 -- !ןגָאז טינ ךיא ןעק סָאד -- ,םיא וצ ןעמוק ייז יו

 !רעװש ךיא ,ע ניי מ  ןענייז ייז ךָאד

 ,ןגָארטרַאפ םערומטש רעד ייז םיא וצ טָאה טכייליפ

 .(םי) .רעעמ ןדנשיור ןופ סעילַאװכ יד

 ןגָאלשעצ ןענייז ןעקנַאדעג ענייז
 -- ,ןזַאמלַא ענייר רעטנזיומ ףיוא

 ןשידיי ןטשרע ןוא ,ןטסטלע ןופ םינָאדװעסּפ --- 'הָאסָאליפ רענעגושמ, (?

 יוװ ירֿפ יוזַא ךָאנ ןזיװַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסיועשטניוו סירָאמ טעָאּפ-רעטעברַא

 .(שיאערבעה ןיא רעירפַא) 1874 רָאי ןיא
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 ןגָאז זדנוא רעטרעוו עכאפנייא טימ ןעק רע
 .ןזַארּפ עדנגנילק טימ טינ רימ סָאװ

 ,טומ ןוא גנונעפָאה טימ רימ טליפרעד ןביירש ןייז
 : ןרעלקרעד טינ םוג ךיז ךיא ןעק ךָאד
 ?טולב-סנצרַאה ן| יי מ רעטניט ן י י ז ןיא טמוק יו
 ?ןרערט עניימ םיא וצ ןעמוק יו

 ?געז רעטיור רעד

 לגעז ןטיױר ַא עז ךיא
 : טצירּפשַאב םיוש םענרעבליז טימ
 ,ןלעוװ עשימרוטש ןשיוװצ טפיול רע
 .םצילב ןוא טרענוד סע ,טכַארק סע

 לגעז ןטיור םעד רעטנוא
 ,ראטעלָארּפ א ךיא עז
 רעדור םעד ףיוא טנַאה רענרעזייא ןייז טימ
 .רַאפעג ןיא ץלָאמש רֶע טייטש

 ,םערוטש רעדליוו רעד טינ טקערש םיא
 ;ןייטשנולעפ רעד טינ טקערש םיא
 ,םיאורב יד ןיא לייפ ןייז טימ טפערט רע
 .ןייצ יד טימ םיא ףיוא ןצירק סָאװ

 טעטכירעג זיא קילב רעקיטסייג ןייז
 -- ,טסייה "טייהיירפ , סָאװ ,לזדניא םעד ףיוא
 ןעניפעג טעוװו שטנעמ רעד ואוו ,ןיהַא
 ! טסיירט ןייז ,עביל ןייז ,קילג ןייז

 סמערוטש ןוא ןזדלעפ רעטנזיוט ןעוו ןוא
 -- ,געוו ןייז ףיוא םיא ןענעגעגַאב
 לגעז ןטיור םעד ףיוא טסורב ןייז טימ
 ! גערב םעד ןכיירגרעד רע טעוו

 לזדניא םעד ןכיירגרעד טעוװ רע
 ; קילגנשטנעמ ןופ ,טייהיירפ ןופ
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 ,םערוטש ןטגיזַאב ןפיוא ןוא

 ! קילב ןייז ץלָאטש טימ ןפרַאװ

 ! רעדורב !רעירַאטעלַארּפ ,םמרעוורָאפ

 ! דניירפ רעטנזיוט ךָאנ טסַאה וד

 רעדור םעד ףיוא טנַאה רענרעזייא ןייד טימ

 ! םנייפ ןייד ןגיזַאב וטסעוו

 דימש רעטלַא רעד

 ,דימש רעטלַא ןַא לזדניא ןַא ףיוא טציז סע
 ;רעטנורַא רעמַאה ןייז קיטפערק טזָאל
 ,טימעג ןייז יו טילג ןזייא סָאד

 .רעטנומ ןוא ץלָאטש זיא ץרַאה ןייז

 טייק ענרעזייא ןַא טדימש ןוא טעברַא רע
 ; ןָאמַאמ טָאג םעד רַאפ
 טײרּפשעצ טגיל סָאװ ,ןַאריט ןדעי רַאפ
 -- .ןָארט ןקיטולב ןייז ףיוא

 ,ןעילפ ןעקנופ יד ,טּפַאלק רעמַאה רעד
 ; טילג ןזייא עקיטולב סָאד
 "!ןעינק ךייא רַאפ קלָאפ סָאד טעוװו רעמיא טינ , --

 .דימש רעטלַא רעד טקנעד

 ,טרעטעגרַאּפ ןייז טפאשטכענק טעוו רעמיא טינ,
 ; ןײטשרַאפ וצ ןָא טביוה קלַאפ סָאד
 טרעטעמשעצ רעמַאה רענרעזייא ןיימ :רעווש ךיא

 "! ןיורק ענעדלָאג רעייא



 שטנעמ ןא רוטַאנ



 טייקכעלברעטשמוא

 ,ןרָאלרַאפ ךאז ןייק טרעוו סע
 ; רָאנ םרָאפ יד טייב סע
 ןרַאבעג ןוא ןברָאטשעג
 ,רוטַאנ רעד רַאפ ךיילג זיא

 עסיורג יד טלעוו עצנַאג יד
 טייק עגנַאל ַא רָאנ זיא
 ,עסייוו ןוא עצרַאוװש ,ןעגניר ןופ
 ."טיוט , ןוא "ןבעל , : ךיז ןפור סָאװ

 םורַא רוטַאנ רעד ןיא טשימעצ

 ; םיוט רעד ןוא ןבעל סָאד זיא

 םירָאװ רעקיטפיג ַא טכירק טָא

 .טייווק-ןעמולב ַא ןבעל

 רעמייב עכעלרעה לייט א

 ;לַאג יו רעטיב ,תוריּפ ןביג

 רענייטש עטיוט ןופ לָאמטּפָא ןוא

 .לַאווק-סנבעל א טמָארטש

 ,רענייב ערעזדנוא ןופ זַא ,קנעד ךיא

 ,םייל ןטיוט סרעפמעק םעד ןופ

 ,רענייש א ןסקַאװפױא טעוו

 ; םיוב רעלופסנבעל ַא

 ,תוריּפ ענעדלָאג טימ םיוב א
 ; םיז ןוא שירפ ןוא קַאמשעג
 תורוד עדנעמוק יד ןבעג טעוו רע
 .םירג-רעדורב ַא זדנוא ןופ

3/8 
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 טניירפ ַא וצ

 ;ןלעװ עדנשיור ןשיווצ טפיול עלעפיש סָאד
 ;טונימ רעדעי טימ רעקרַאטש טרעוו םערוטש רעד
 -- לגעז רעד זיא קרַאטש ךָאד ,ךעלרעפעג זיא געוװ רעד
 ! טומ ןייד טינ רילרַאפ ,רעפיש רעכעלרע

 ;ןעמָארטש עדנפמעק יד רעזייב ץלא ןרעוו סע
 ;ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיז טפרַאװ עלעפיש סָאד
 םיאורב עכעלסעה ןוא עטציירעצ סעּפע
 . . . ּפָאק רעייז סױרַא רעפַאװ ןופ ןקעטש

 ,רעליימ עטקיטולברַאפ יד טיירב ןענעפע יז

 -- קעװַא רעטייוו ךיד םערוטש רעד טגָארט לענש ךָאד

 :לגעז רעד ךיז טגיוב סע ,טרענוד סע ןוא טצילב סע

 !געוװ רעכעלקערש רעד ןזדלעפ ןשיווצ טגיל סע

 ..?ןלַאנגיס עטיור טרָאד ןטייוו ןופ וטסעז
 !טייצ ץעקילייה יד ףליה וצ ריד טמוק סָאד

 ! רעדור םעד טינ זָאלרַאּפ -- ןגרָאמ רעד ןיוש ףיוא טייג'ס
 !טייוו טינ זיא גערב רעד ,םערוטש ןטימ ףמעק

 ץישנוז ןוא ץרַאמכ

 ,ןטונימ ערעטצניפ ןביג סע
 ; םוכ-סנבעל רעד זיא טעטפיגרַאפ
 ,ןטולב וצ סָאװרַאפ ָאטינ זיא סע
 .סָאװרַאפ ָאטינ זיא ןפמעק וצ

 ןשָאלרַאפ זיא קיבייא ףיוא : טכַאד סע

 ; טערב-הרהט ַא זיא דרע יד ,ןוז יד

 -- ןושל ןָא ,טסיינ ןָא טגיל טייהשטנעמ יד

 ,טעלעקס רעכעלסעה ,רעטלַאק ַא

 רענייטש ןשיווצ טנלע טסרעדנַאװ וד

 ; יינש ןוא זייא ןוֿפ גרעב עטלַאק ןוא

 ,רענייק טינ טרעה ןצפיז ענייד ןוא

 .יירשענ ןייד ףיוא טמוק רענייק ןוא
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 ,םירבח טָאהעג לָאמַא טסָאה וד

 -- !טנייה וטסיב טנלע ,טנלע ךָאד

 ,םרח ןיא טנייפ רעד ןיירַא זדנוא טפראוו

 ! טניירפ עטונ יד ךיוא זדנוא ןסעגרַאפ

 ,ןמונימ ענױזַא ןיא זיא רעווש יו
 -- !םוכ-ןטיוט ןייד דניוושעג קנירטמ ,ַא
 ,ןטולב וצ סָאװרַאפ ָאטינ זיא סע
 .סָאװרַאפ ָאטינ זיא ןפמעק וצ
 טאג אטא אטאמען א טא מאא

 ,ןטונימ עקיטכיל ןביג סע
 ; ןיישנענוז טימ לופ זיא ץרַאה סָאד
 ,ןטולב טייהיירפ רַאפ םיירג ןענייז רימ
 ! ןייז רעפמעק-סטייהיירפ עיירט ןוא

 ןדייר רענייטש יד ךיוא ןכַאמ רימ
 -- !ײנַאריט ןגעק ןפמעק ןוא

 -- ,ןדעךדג א ןרעוו ןעק דרע יד
 !יירפ ןרעו רָאנ ףראד טייהשטנעמ יד

 ,ןצילב ןוא ןרענוד ,ןעמרומש לָאז

 !ןָא זדנוא טייג סָאװ -- ,טסיירד ןפמעק רימ

 ןציז טינ טביילב'ס זיב ,טסיירד ןפמעק רימ

 .ןַארט-טולב ןייז ףיוא ןַאריט ןייא ןייק

 ןטער ןלעוו רימ זיב ,ןפמעק רימ

 ;דנַאש ןוא טיונ ריא ןופ טייהשטנעמ יד

 ןיטעג-סטייהיירפ יד זיב ןפמעק רימ

 .דנַאל ןדעי ןיא יירפ ןשרעה טעוו

 ,ןדַארַאּפ ןוא רעטרעוו ןייק טינ

 ; קיזומ ןוא ןלַאש-ןקיױּפ

 ןדַאקירַאב ,ןדרעווש ! רעדירב

 .(* .גיז-סטייהיירפ םוצ זדנוא ןריפ

 -וַאמ יד וצ טפַאשרענגעק ןייז טקירדעגסיוא טעָאּפ רעד טָאה תורוש יד טימ (*

 יד ןיא קרָאי-רינ ןיא ןטַאוקָאמעד-לַאיצָאס יד ןופ ןשרַאמ-ןּפורג ערעדנַא ןוא ןדַארַאּפ

 ןיא טקירדעגפיוא ךיוא קנַאדעג ןקיבלעז םעד טָאה רע .ןרָאי רעק0 ןוא רעקפ0

 .ןעלקיטרַא
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 ,ןטונימ ךיוא רעייט ןענייז ףמַאק ןיא
 ; טּכילּפ-רעפמעק ןייז ןַאט רעדעי לָאז
 ןטולב .טייהיירפ רַאפ טיירג ןענייז רימ
 !טכילנענוז ריא ןיא ןברַאטש ןוא

 שטנעמ ןוא רוטָאנ

 ,ןעגניז ךעליירפ ,רעדירב ,ךיא לָאז יו
 ?לַארעביא זיא גירק ןוא סאה ןעוו
 ,ןעגנילק ןצרעמש עפיט : רימ טנייש סע
 ,לַאגיטכַאנ ןופ דיל םעניא ךיוא

 ,ןןרעטש ןוא (*דנָאמ רעד זַא ,רימ טנייש סע

 ,םולבנעיליל עסייוורעבליז יד

 ןרערטנשטנעמ עסייה טימ לופ ןענייז

 ,םוטש ןוא סָאלב ןקערש ןופ ןענייז ןוא

 -- ,ןגרָאז ,ןגָאלק ,ןדייל ןשטנעמ ןעוו

 ? ןייז ךעליירפ ןעד רוטַאנ יד ןעק
 ןגרָאברַאפ עקיטולב ןרערט ,ןיינ
 !ןיישנענוז ןטיור ריא ןיא ןענייז

 רעדניקנשטנעמ עריא יו ,טעז יז
 ;טלעוו ענייש יד טסיװרַאפ ןבָאה
 ,רעדניר יװ ,עגנילביל עריא ןוא
 ,טלעג רַאפ טפיוקרַאפ ,טכעשעג ןרעוו

 ןרערמלרעּפ טסינ רוטַאנ יד ןוא

 ;לָאטנעמולב רעד טנייוו ריא טימ ןוא

 ןרעטש ןוא הנבל ,ןוז יד טנייוו סע

 ,לַאגיטכַאנ יד טנָאלק קירעיורט ןוא

 רעדיל-ןצרעמש יד ּפָא ןעגנילק סע
 ; טץָאּפ ןדנדייל ןופ טסורב ןיא
 רעדינ רֶע טינק םייהשטנעמ רעד רַאּפ ןוא
 -- טעבעג ןוא ןרערט עפייה טימ

 .הנבל -- דנַאמ (+
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 ןבעל ןוא קילג ,עביל רַאפ !שטנעמ ,ָא --

 ;טּפַאשעג טלעוו יד ,רוטַאנ יד זיא

 -- ןבעגעג דרע עיירפ ַא זיא ריד

 ! טפַאלקשרַאפ שטנעמ ןוא דרע זיא טציא ךָאד

 ,ןפַאלקשרַאפ ןעק רעדירב ענייז רעוו

 .דלעה ַא זיא רעד -- טולב ןסיגרַאפ

 ,ןֿפַארג יד ןענייז רעקנעה יד טָא ןוא
 !טלעװ רעד ןופ רעשרעה ,ןכרַאנָאמ

 ,ןקילבוּפער עיירפ ךיוא ןַארַאפ

 ; ריּפַאּפ םעד ףיוא יירפ רָאנ ןענייז סָאװ

 ,ןקירבַאפ יד טרָאד ןענייז טכענק טימ לופ ןוא

 .ריּפמַאו א -- רעשרעה רעדעי ןוא

 ,רעדירב עטפַאלקשרַאפ ,ךייא וצ ףור ךיא
 ,טפַארק ןוא טומ טקיניײארַאפ ! ףיוא טכַאװ
 ,רעדינ רעשרעה עדליוו יד טצריטש ןוא
 ! טפַאש ןוא טסינעג ,טביל ןוא טבעל ןַאד

 ,ןעגניז ךעליירפ ךיוא רוטַאנ טעוװ ןַאד
 ,טסורב סרעטכיד םעד ןעמטָא טעוו יירפ ןוא
 ןעגנילק ןלעו רעדיל ענייז ןוא
 ! טסול ןוא קילג ,עביל רעיירפ טימ

 םיורט ץיימ

 ,ןעמולב עסייוו ןופ טמיורטעג בָאה ךיא
 ;יינש רענעלַאפעג יװ ,םייוו
 ,ןעמוקעג רעמיצ ןיימ ןיא ןענייז ייז
 .ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא

 טרירַאב ןטייווק ענעדייז טימ ןבָאה ייז
 ; ןרעטש ןסייה ןיימ ליטש
 טריּפשעג טסורב רעקנַארק ןיימ ףיוא בָאה ךיא
 .ןרערט-לרעּפ ערעייז

 םולב רעדעי ןופ יוװ ,טליפעג בָאה ךיא
 ןצרַאה ןיימ ןיא ןיירַא ךיז טסיג
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 -- םויפרַאּפ רעפיז-ראברעדנואוו ַא

 .ןצרעמש עלא עניימ טלייה סָאװ

 טקילבעגניײרַא טָאה רימ וצ רעטצנעפ ןיא

 .הנבל עסַאלב ,ענייש יד

 טקילנַאב ךימ טָאה רעוו : יז גערפ ךיא

 ? הנתמ ןדעדנ רעד טימ

 ןלַארטש ענרעבליז יד טימ ןָא ךימ טקוק יז
 : רימ וצ ליטש טרעטסילפ ןוא
 ןלַאפעגּפָארַא ןענייז ןעמולב יד,
 "! רימ וצ םעזוב ןקילייה ַא ןופ

 ןניולפעג זיא ןיטעג-סטייהיירפ יד

 ,טלעווןפאלקש רעד ךרוד ליטש

 ןגיוא עשילמיה עריא טקרעמַאב ןבָאה סע

 ,טלעצעג סרעטכיד ןעמערָא םעד

 ,ןסעגראפ טלעוו רעד ןופ ,ןײלַא ,םַאלב

 ,םיוש ןוא ץומש ריא ןופ טייוו
 ןסעזעג טנַאה ןיא רעדעפ ןייז טימ רע זיא
 -- .םיורט-סטייהיירפ ַא ןיא טפימרַאפ

 טקילבעג ןיטעג יד טָאה ןרערט טימ
 ,רעגניז ןסַאלב ריא ףיוא

 טקילפעג ןעמולב יד םעזוב ריא ןופ טָאה ןוא
 :רעגניפ עדנרעטיצ טימ

 -- ,רימ ךָאנ טקנעב רע ,רימ ןופ טמיורט רע, --
 !ןעמולב עסייוו-יינש ,םיא וצ טייג
 ,ריט סטייהשטנעמ רעד ייב ייטש ךיא זַא ,טגָאז
 !ןעמוק טייהשטנעמ רעד וצ ךיג ליוו

 ןדנואוו ענייז טלייה ,ץרַאה ןייז טסיירט,
 ."ןרערט-לרעּפ ערעייא טימ
 ןדנואוושרַאפ זיא ןימענ יד ןוא
 .ןרעמש ענעדלַאג יד ןשיווצ

 הנבל יד .טּפאכעגפיוא ךיז בָאה ךיא
 ,םיוש רענרעבליז יו ,טנייש



 קרעוו סטַאטשלעדע דוד 84

 ? הנתמ-ןעמולב יד זיא ואוו ,רעבָא

 ..!םיורט ַא רָאנ ,םיורט א רָאנ ןעוועג זיא'ס

 ; ןעמואוושענקעווא זיא םיורט רעפיז רעד
 םורַאװ ,טינ ךיא סייוו ךָאד
 ןעמולב עסייוו-יינש יד ןסעגראפ טינ ןעק ךיא
 .םורַא קיבייא ייז ךוז ןוא

 סנַאמָאר ַא
 (ןשיסור ןוֿפ)

 ,טלמרומעג טפנַאז ןבָאה ןלעוװ עיולב יד
 ; ןייש ןוא לעה טָאה טכיולעג (הנבל) דנַאמ רעסַאלב רעד
 -- ןצרַאה ןיימ וצ טעילוטעג ,ץרַאה ןייד ליטש טָאה טּפַאלקעג
 .ןיוש וטסָאה ןסעגרַאפ -- טכַאנ ענעי ,ךא

 ,עביל עיירט רעמכיד םעד ןרָאװשעג טסָאה וד
 ןומה רעשירַאנ ,רעמורפ רעד ךָאד
 ,עביל ןייד טסָאה וד ןוא ,ןקָארשעג ךיד טָאה
 ,ןייטש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ץרַאה סעגנוי ןייד

 ,עדנוטש עטצעל ןיימ טייוו טינ ןיוש זיא טציא ןוא

 םיטש סרעטכיד םעד ךיד טעוװ לָאמ ןטצעל םוצ

 ,טמעטָאעג ריד טימ טָאה רע .ליטש ןעגניז

 ! םיא ןסעגרַאפ טסָאה וד -- ךיד רָאנ טבילעג

 גנילירפ רעד

 ;ןעמוקעג זיא גנילירפ רעד

 ; טכַאל ןוא לעה טצנאלג ןוז יד

 -- ,ןעמולב יד ןקעמש ךעלרעה

 .טכַאװעגפיוא טָאה ץלַא

 ןרעטש יד .טגניז לַאניטכַאנ יד

 ;טכַאנ ענייש יד ןטכיײלַאב
 -- ןרעג ױזַא ךיז טמיורט גנילירפ ןיא
 .םכַארט ךיא ןוא םורַא רעדנַאוװ ךיא
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 ,רעטכיד עכעלקילג יוװ ,טינ םיורט ךיא
 :יַאמ ןיא עביל ןופ ןוא ןייוו ןופ
 ,רעטכינ רימ ןענייז ןייוו ןָא
 ...יירפ רימ ןענייז עביל ןָא

 ,ןטלעצעג-ןפַאלקש יד ןופ טכַארט ךיא

 ; םוטש ןוא ךשוח זיא סעלַא ואוו

 ןטלעז ןליפַא טעז ןעמ ואוו

 .םולב עטקלעוורַאפ ,עקנַארק ַא

 ,גנילירפ ןופ טרָאד ןעמ טסייוו סָאװ

 ? דיירפסנבעל רעקילייה ןופ

 ,גניליש ַא רַאפ םורַא ךיז טנַאלש ןעמ

 .טיורב טקיטפינרַאפ טרָאד טסע ןעמ

 ןלַארטש-סגנילירפ ענעדלָאג ןייק
 ;ןיײרַא טינ ןיהַא ןעמוק
 ןלַאפ ןוא ןבעל שינרעטצניפ ןיא
 .ןייּפ ןוא רעגנוה ןופ רעדניק יד

 ,ןעמולב ,ןיישנענוז ,לַאניטכַאנ

 ! רוטַאנ ענייש ,עקילייה

 ןעמוק ןייד ןסירנַאב ךיא לָאז יו

 ! רָאנ ןכייר םעד רַאפ טסיב וד ןעוו נ

 ןעילבפיוא ןענעק טסלָאװ וד ןעוו
 -- ,רימ םורַא ץרַאה עכעלשטנעמ סעדעי

 ןעינק ןאד ןרערט טימ טלָאװ ךיא
 ! ריד רַאפ ,ןיטעג עקילייה

 ןברַאפ ןוא ןלַארטש עץענייד

 ; טסול טימ ןעגנוזַאב ךיא טלָאװ

 ןברַאטש ךעלקילג ךיוא טלָאװ ךיא

 ! טסורב רעדלימ ,רעצלָאטש ןייד ףיוא

 ,ןסילּפ ןרערט ןעוו ,טציא ךַָאד
 ןַָאמַאמ טָאג רעד ןוא
 ןסירעצ דרעווש ןייז טימ טָאה
 -- ;ןַאּפ עקילייה סקלַאּפ םעד
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 ןעגנילק עשירַאברַאב ןטייק ןעוו
 --- "קילבוּפער רעיירפ ,, רעד ןיא

 ןעגניז ךיא ןעק יו ,גָאז
 ? קילג ןוא טייהיירפ ןופ דיל סָאד

 ךיל-סגנילירפ ןיימ

 ,ןוז םגנילירפ רעד ןופ טגניז ןעמ ,רעה ךיא
 !לַאגיטכַאנ רעפיז רעד ןופ

 רעצרעה ענערָארּפרַאפ עטלַאק רָאנ ץז ךיא ןוא

 . לַארעביא קיזומ-ןטייק רעה ןוא

 ? ןעמולב רימ ןענייז סָאװ ,גנילירפ רימ זיא סָאװ
 ;ןַאריט רעד רָאנ טציא טסינעג ייז |

 רענרעד עקיטפיג רעביא רָאנ טזָאל רע
 ! ןַאמסטעברַא ןעמערַא םעד רַאּפ

 ? גנילירפ ןסיז ןופ ףאלקש א סייוו סָאװ
 : ; טסערפ ןוא םערומש רַאנ זיא םיא רַאפ
 ןצכערק ןוא ןצפיז טימ -- ,ןעגנַאזעג טימ טשינ
 ,טסענ-רעמעברא רעדעי לופ זיא

 ,גנילירפ סרעטעברַא םעד ןעמוק לָאמַא ךיוא טעוו'ס

 ,טכיל ןוא טייהיירפ ןופ גנילירפ רעד

 ןליּפש ךעליירפ ךיוא טעװ קילג ןופ לַארטש ַא ןעוו

 .טכיזעג ןסַאלב סרעטעברַא םעד ףיוא

 ןזיור יד ןעילב ןלעוו םיא רַאפ ךיוא ןעוו

 ;לַאניטכַאנ יד ןעגניז ןוא

 ,רעדלעוו ענירג יד ןשיור ןלעוװ סיז ןוא

 ,לַאפרעסַאװ רענרעבליז רעד ןוא

 ןעילב טעוװו ץראה עכעלשטנעמ סעדעי ןעוו
 ! טעטינַאמוה טימ ,עביל טימ
 ןעגניזַאב ךיא לעװ גנילירפ םענעי ,ךא
 ! טעָאּפ-ןרערט ַא יו טשינ ןיוש
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 ןרעטש ןוא ןעמולב

 ; םולב עסייוו-יינש ַא ןיא טבילרַאפ ןיב ךיא
 ; ןגָאלק רימ ךיז טליוו ,טינ יז עז ךיא ןעוו

 ,םוטש ױזַא ךיא רעוו יז עזרעד ךיא יו ןוא

 .ןגָאז טינ טרָאװ ןייק ןעק ךיא זַא

 ,םומעמוא ליטש זיא סע ןוא טכַאנ יד טמוק סע ןעוו
 ; ןרעטש יד ןענייש למיה ןיא
 -- םולב רעפסייוו-יינש ןיימ וצ ןטרָאנ ןיא ךיא ייג ןַאד
 .ןרעג ױזַא ךיא ןיב יז ןעז וצ

 ,הנבל ענייש יד טנייש למיה ןופ

 :ץרעמש ןיימ ,עביל ןיימ טעז יז

 ןוז ענעדלָאג יד יוװ ,ץלָאטש ױזַא טינ זיא יז

 .ץרעה ןיימ טימ דיילטימ טָאה ןוא

 םורַא ןטרָאג ןיא רעדנַאװ ךיא יוװ ,טעז יז
 -- ,ןרערט טימ ןעמולב יד טרָאד ץענַאב ןוא
 ,םולב עשידרע יד וטסביל סָאװ וצ , -- :טגָאז יז ןוא
 ? ןרעטש רעשילמיה רעד ליפ ױזַא טיג סע ןעוו

 ,ןזָאלעצ רעייז ןענייז ןעמולב עשידרע יד,
 ;לַאעדיא ןייק רָאג ןבָאה יז
 ןזיױר ענייש יד טנייח ןביל ייז
 .לַאגיטכַאנ יד -- ןגרָאמ ןוא

 ;ןזויור ענייש יד ןסעגרַאפ ןוא

 -- קיזומ עסיז םלַאגיטכַאנ רעד ןסעגרַאפ

 .ןזָאלעצ זיא םולב עשידרע יד ,ָאי

 גילפ ענעדלָאג ַא ןנרָאמרעביא ןוא

 ,ןרעמש עקיטכיל יד ,ענייש יד ביל;
 ; יירט ןוא םוג ױזַא ןענייז יז
 ןרעמש טינ ןלעװ ייז ,ןרַאנ טינ ןלעװ ייז
 .יירפ ןוא קיטּפנינרַאפ ןייז ריד

 .דיל קילייה ַא ןעגניז ריד ןלעוו ייז

 רעה רָאנ (םיכאלמ) ןעלננע ןוא רעטעג סָאװ

 -- טםינ ךיד ןעייטשרַאפ ןעמולב עשידרע יד

 ףרעטש ענעדלָאג יד וצ םוק
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 ,ןשוק ךיד ןלעוו ייז ,ןביל ךיד ןלעוו ייז;

 ;ןרעטשעצ רעיורט ןייד ןלעוװ ייז

 ,ןסיגרַאפ ןרערט טייקילץז ןופ וטסעוו ןוא

 ."ןרעטש עקילייה ייז ןופ טרעוו ןַאד

 לגיוו ַא ןיא דניק א יו ןוא ,הנבל יד טגָאז ױזַא
 ,ץרעמש ןיימ ןּפָאלשטנַא טרעוו טסורב ןיימ ןיא
 ,לגיּפש םענרעבליז ַא יו ,הנבל רעד ןיא עז'כ
 .ץרעה עכעלשטנעמ עדנדייל סָאד

 ". . .קנעדעג ךיא
 (ענייה ךָאנ יירפ)

1 

 ,עסיז יד העש יד קנעדעג ךיא
 ןעמוקעג רימ וצ טסיב וד ןעוו
 הסיפת רעניילק ןיימ ןיא טסַאה ןוא
 ; ןעמולב עוװָאיַאמ טכַארבעג רימ

 ,ןיסעצנירּפ עדנצייר ,ענייש

 טעָאּפ םעד טסָאה ןיילַא וד

 ןסעגרַאפ טינ טנלע ןייז ןיא

 .טעקובײַאמ א טימ ןעניורק

 ,ןברָאטשעג םולב ןייד זיא ןיוש גנַאל
 ברַאפ עטיור ריא ,ברַאפ ריא ךָאד
 ןברָאדרַאפ טינ ךָאנ טייצ יד טָאה
 .ברַאטש ךיא ןעוו ,ךיוא טבעל יז ןוא

2 

 רענלעז רעד

 םאזנייא טייטש רענלעז רעשידיי ַא

 ; טסָאּפ ןייז ףיוא דנַאלסור ןיא

 ,ןבָארגַאב יינש ןיא טייטש רע

 .טסָארפ םעד ןופ טרעווילגרַאפ
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 ,רעדירב ץענייז ןופ טמיורט רע

 ; טלעוו רעיירפ ַא ןיא ןבעל סָאװ

 טרָאד ןוז יד טנייש ךעליירפ יו

 ! דלעפ ענירג סָאד טילב'ס ןוא

 ,םערוטש םעד ןיא רע טייטש ץלָאטש
 -- :טנַאה ןיא טקירדעג סקיב ןייז
 -- ןרָאלרַאפ טינ ךָאנ זיא רע

 !דנַאל סעיירפ ַא טבעל סע

: 

 עיליל יד

 עיליל-רעסַאװ ענייש יד

 -- ,םי ןעיולב ןופ סױרַא טקוק

 רעטנורַא למיה ןופ טקוק דנָאמ רעד

 .םַאלפ ןסיז ןביל ןייז טימ

 ,לּפעק ריא יז טקניז טמעשרַאפ

 -- ,ןַאעקָא םוצ ּפָארַא
 ,ךעבענ ,טגיל םיפ עריא ייב ןוא
 .ןַאושז ןַאד רעשילמיה רעד

 ?פמעט ס'רוטַאנ ןיא

 טעדנואוורַאפ זיא ץראה ןייד ןעוו ,טרערטרַאפ זיא גיוא ןייד ןעוו
 ;םטכעלש ןכעלדנעמוא סטלעוו רעד ןופ
 רעדלעוו ןוא רעדלעפ רַאּפ !טָאטש רעד ןופ ףױלטנַא
 ! ץכערק ןוא ץרַאה ןייד סיוא ןייוו

 ,ןרערט ןוא ןטייק ןופ ,טָאטש רעד ןופ ףױלטנַא
 ; טלעג ךָאנ דגַאי רעקיטולב רעד ןופ

 לּפמעט םענירג ריא ןיא ,רוטַאנ רעד וצ ייג
 .טלעוו-רעביוצ רעיירפ ריא ןיא

 ןגייווצ ענעטכַאלפרַאפ רעטנוא ,טעב-ןעמולב א ףיוא
 ,ןיורק רעיולב סלמיה םעד ןוא
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 ,ןלייהרַאּפ ןדנואוו ענייד רוטַאנ יד טעוו
 .ןייוועג ןייד ןליטש ןשוק טימ

 ןסעגרַאפ וטסעוװ סמערָא עטפנַאז עריא ןיא
 ;ןייּפ ןוא םירוסי ןופ טלעוו יד
 ןעמיורט וטסעוו סיוש-רעמומ ריא ףיוא
 .ןייש ןוא קידלושמוא ,םולח ַא

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןסעגרַאפ טסעװ וד
 ; טפיג טימ טנגעגַאב עביל ןייד
 ,טפַאשטניירפ עקילייח ןייד ןסיומשרַאפ ןבָאה סָאװ
 .(* .טפיטרַאפ ץייגרע ןזָאלצרַאה ןיא

 גנוטכַארַאפ ,האנש טימ טרעקעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ
 ,טנַאה-רעדורב רעכעלרע ןייד ןופ

 טײהרַאו ,טייקכעלשטנעמ טקידיײרּפעג טסָאה וד לייוו

 ,דנַאש-ןפאלקש ןנעק ףמַאק ןוא

 לּפמעט םענירג ןיא ןסעגרַאפ ץלַא טסעוו וד

 ;רוטַאנ רעדנצייר רעד ןופ

 ןצרַאה ןעמעראוו ריא וצ ןדניב ךיד טעוו יז

 .רונש-ןעמולב רעלופטכַארּפ א טימ

 ,רעגניז רעטלגילפעג רעד ,לַאגיטכַאנ יד

 ,דיל ריא םענייק וצ טינ טפיוקרַאפ סָאװ

 ,ןלערט טימ ןסיזרַאפ ,ןסיגרַאפ ךיד טעוו

 .טימעג ןצלָאטש ןוא ןעיירפ א טימ

 רעזעל עניימ וצ

 (טנעמגַארפ)

 !רעדירב ןוא רעטסעווש !רעזעל עביל
 טלָאװעג לָאמַא ךיוא טלָאװ ךיא
 רעדיל עניימ רַאּפ ,טעברַא-רעטכיד ןיימ רַאּפ
 ! טלָאצַאב ךייא ייב ןרעוו

 .ץונגייא ,םזיאָאגע -- שטייד ןופ -- ץייגרע (-
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 ,ןטַאקוד ןייק ליוו ךיא ,ךעלדנער ןייק טשינ ליוו ךיא

 .דלָאג רַאפ עזומ ןיימ טשינ ףיוקרַאפ ךיא

 ,ןטַאט עקילייה טימ ,טייהיירפ וצ עביל טימ

 .טלָאצַאב ,רעדירב ,סַאה ןרעטיב טימ

 ,ןרעה ריא טנעק טכידעג ןיימ טזעל ריא ןעוו
 ,טוג ןרעהנייא רָאנ ךיז םעוו ריא ןעוו
 ,ןרערט עכעלשטנעמ ןופ ךייט ַא טרָאד טשיור סע יו
 .טולב ס'רעטכיד םעד טימ טשימעצ

 ןטיױט טינ גנונפָאה עטצעל יד ריא טליוו ןוא

 -- ,טכענק ןדנדייל םעד ןופ טסורב רעד ןיא
 ןטיירברַאפ ערעל עקילייה יד ,טעז
 !טכערנשטנעמ ןוא טייהיירפ ןופ

 ,ןדארעמַאק עטוג עניימ ,ךייא רַאפ ביירש ךיא
 ;טלעק יא ,רעננוה יא ןדייל סָאװ

 ןדַאקירַאב-טכַאלש יד ןיילַא ןעיוב ןוא

 -- !טלעװ רעיירפ ַא רַאפ ףמַאק ןיא

 רעדיל עניימ : ףָאה ןוא ,ךייא רַאפ ביירש ךיא

 -- טלָאצַאב ןרעוו ךָאנ ןלעוו

 רעדירב עטפַאלקשרַאפ ץעניימ ןופ טייהיירפ רעד טימ

 !דלָאג ןטביורעג טימ טשינ ןוא

 ,ןיטעג-סטייהיירפ רעד ןופ שוק ןקילייה םעד טימ

 ,קילב ןשילמיה ןוא ןסיז ריא טימ

 -- ןטעָאּפ רַאפ ןײלַא רָאנ טשינ זיא סָאװ

 .קילג עכעלשטנעמ עטסכעה סָאד

 רעדילג סרעטעברא םעד ןענייז סע יו גנַאל ױזַא

 -- ,טדימשעג ןטייק-ןפַאלקש ןיא

 רעדירב ןוא רעטסעווש עניימ ,ףמאק-סטייהיירפ ןיא

 ! דיל-םערוטש ןיימ ךייא טפור
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 (*טַאטשלעדע דוד ןופ רעדיל עשיסור ירד

 גרעבניײפ .? :שידיי

 םי ןפיוא

 קיטנַאלטַא ןזייב ןופ סעילַאװכ יד

 ,ףיש ןיימ ןגָארט טעוועדליוועצ

 ,ןטנַארגימע ייווצ ןעייטש קעד ףיוא

 .טפיטרַאפ תובשחמ ערעווש ןיא

 ? טעמידרַאפ ,רעדירב ,ךיז ריא טָאה סָאװ ---
 ? דנַאל םענעגייא ןופ ריא טמיורט יצ
 ,עמיטש יד רעטסביל ןופ ריא טרעה יצ
 ? טנַאה ריא ןופ קירד םעד ריא טליפ יצ

 םירוסי ןופ רערט ַא יוװ ,ןעזעג בָאה'כ

 -- םי ןיא ןלַאפעגרעטנורַא זיא

 םערוטש רעד ןגָארטרַאפ יז טָאה'ס ןוא

 ,םַאצ ןָא ןעיולב ןיא ןטייוו ןיא

 סרעטכיד םעד ןופ לטיּפַאק ַא רָאֿפ ךיז טימ ןלעטש רעדיל ענעבעגעג יירד יד (-

 .עקירעמַא דנַאלמיוה םעיינ ןייז טימ ןעגנושיוטנַא ןוא ןעגנונעּפַאה

 טָאה סָאו ,ףיש רעד ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג זיא "םי ןפיוא , דיל עטשרע סָאד

 קורדסיוא םוצ טמוק דיל ןקיוָאד םעד ןיא .עקירעמַא ןייק רעטכיד םעד טכַארבעג

 דנַאל ןעיירפ ,םעיינ םעד ףיוא טגיולעג טָאה רע סָאװ ,גנונעפָאה עסיורג סטַאטשלעדע

 .םזירַאצ ןשיסור ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןופ ןפָאלטנַא זיא רע ןיהואוו ,עקירעמַא

 רעמכיד רעמריטלַאזקע רעגנוי רעד יווַא יװ ,רימ ןעעז דיל ןטייוצ םעד ןיא

 | .דנַאלמייה םעיינ ןייז ןופ דיירֿפ רעד טימ טמעטָא

 ,דנַאל םעיינ, םעד טימ גנושיוטנַא יד רעטכיד רעד סיוא טקירד דיל ןטירד ןיא

 ,"וורפ טשינ זיא סָאװ

 -עג ייז ןוא ווָאקנימ .ב .נ טצעזרעביא טָאה רעדיל עשיפור סטַאטשלעדע ערעדנַא 8

 .ךוב ןוֿפ ףוס םייב ייסע ןייז ןיא ךיז ןעניּכ
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 עקירעמא ןיא !טגרָאזעג ךייא גונעג
 .רערט ןייק ןלעוװו רימ ןסיגרַאפ טשינ
 ,עקירעטסיה זיב ,טניירפ ,זיא ןכַאל זיולב
 .טרעשַאב זדנוא קילג ןופ ןוא דיירפ ןופ

 עקירעמַא ןיא

 .ןעגנַאגרעד ליצ םוצ ןיב'כ ךעלדנע

 : טריוװרַאפ דנַאל ןעיירפ ןיא ןַאּפש'כ

 ןעגנַאלרַאפ ןוא סעילאוװכ-סנבעל

 .רימ ןיא ןעמערוטש ,ןדיז

 רעיוא ןראפ ןוא גיוא ןרַאפ

 ,דיירפ טימ לופ ,ָאד יינ זיא ץלַא

 ,רעױדַאב םוצ ,טשינ ײטשרַאפ'כ שטַאכ
 .דייר עדמערפ ןופ בליז ןייא ןייק

 ,םייחיירפ יד טסורב ןיימ טריּפש סע רָאנ
 .גנירג טמעטַא ןוא טיירב טמעטַא
 ןויער רעד ךיז למיה םוצ טסייר'ס
 .טגניז ןוא טזיורב ןצרַאה ןיא ןוא

 ,ןטעַאּפ רַאפ ןדעדג א
 ; םיורט ַא רָאנ ,ןבעל ןייק טשינ
 -- ןטעסרָאק ןָא -- םייקנייש ,תמא
 .טמיוצעג טשינ ָאד םוא ןענַאּפש

 ;ןעמ טײג ןיהואוו

 ,עוייב דנַאלמייה ןיימ טזָאלרַאפ בָאה ךיא

 ,ןַאריט רעד טַאטדלַאװג טימ טשרעה'ס ואוו

 גנוזיילרעד רעקיטכיל ךָאנ טשרָאד ןיא

 .דנַאל ןדמערפ ןיא קעװַא ךיא ןיב

 ,ןגיה ןיא דנַאל ןיא ,ָאד ךיוא טשרעה'ס רָאנ

 ,יירעפַאלקש ןוא ּפונק-הילת זיולב
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 ןגיל טימ ןוא לדנַאה טימ לופ זיא'ס

 .יירפ טשינ זיא סָאװ ,דנַאל עיינ סָאד

 ןכוז וצ זיולב רעביא רימ טביילב טציא

 .דנַאל עטראנעג סָאד למיחה ןיא

 החונמ טרָאד רשפא זיא'ס ,סייוו רעוו

 !ןאראפ ךָאנ עיירפ רעצרעה רַאפ

 ןעניפעג טשינ טרָאד לעוװ ךיא ביוא רָאנ

 -- ,לַאעדיא ןיימ ןיילַא טָאג ןיא

 חניכש ןייז ןוא לכיח ןייז ,ןָארט ןייז

 .לַאטש ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ךיא לעוו



 ּפיהיירפ (ופ גנאזטג פאד

 סטַאטשלעדע 12 ןופ ןטָאנ יד טימ) ןוגינ ןוא דיל : טרַאבלעג לכימ

 .(רעדיל ענעגנוזעג

 ןבָאה רעדיל סטַאטשלעדע יוו) תוליפת ןוא סענמיה :גנַאל .ח

 .(ּפַאש-טעווס ןגעק ןפמַאק יד טקילייהעג

 .רוטַארעטיל-רעטעברַא רעד ןיא טַאטשלעדע : ןַאדזַאק .ש .ח
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 ןציוו ןגָאז טינ ןעק ךיא

 ,ןציוו ןייק ןגָאז טינ ןעק ךיא
 ; רעדירב ,ןע'פנח טינ ןעק ךיא

 ןצילב ןוא ןרענוד סע

 .רעדיל עיירפ עניימ

 ,ןרערט ןסיג רָאנ ןעק ךיא
 -- ,ןייר-לרעּפ ןרערט

 ןרעטש יד יוװ ,קיטמכיל

 .ןיורק רעיולב סלמיה ןיא

 ,ןשטנעמ ןביל רָאנ ןעק ךיא
 -- ,ךיז יו רעמ ןביל

 ןשטנעב ךיוא לָאמַא ןוא

 ; ךימ ןכולפ סָאװ ,יד

 ןכולפ ךיוא לָאמַא ןוא

 ,ךימ ןביל סָאװ ,יד

 ןכוז וצ רימ ןרעטש ןוא

 ,ךיז רַאפ טכיל ,טייהיירפ

 (ןורעפ עשיריטַאס סטַאטשלעדע ןופ)



 טרַאבלעג לכימ

 ןוגינ ןוא דיל

 לע עא לי

 טרַאבלעג לכימ

 ןלָאז רעריל ענייז זַא ,היכז יד טָאה רעכלעוו ,רעטכיד רענעי זיא טשטנעבעג

 .ןעגניז רעדיל יד ןוא ןעמענרעביא םינוגינ יד לָאז קלָאפ טָאד ןוא םינוגינ ןרעוו

 "ונָאמ רעד ןוא ,ןלעטש ךיז ןָאק רעטכיד ַא סָאװ טנעמונָאמ ןטסטּפַאהרעיוד םעד

 עבעגנוזעג סרעטכיד םעד זַא :זיא ןירַא טייקיבייא רעד ןיא ןייטש לָאז טנעמ

 ,געמרַאפ-סקלָאפ ןרעוו ןלָאז ןוא רוד וצ רוד ןופ ,ליומ וצ ליומ ןופ ןייג ןלָאז רעיזיל

 ,דיל סקלָאפ ,םוטנגייא סקלָאפ

 עשידיי סָאד ןעמעוו ,סרעטכיד עטשטנעבעג ענעי ןופ רענייא זיא טַאטשלעדע

 טָא טלעטשעג טָאה (ןקירדוצסיוא ךיז טַאהעג ביל טָאה רע יװו) קלָאפ-רעטעברַא

 ,עגנוזעג ןרעװ רעדיל ענייז יוװ רָאי קיצכעז ןיוש .טנעמונָאמ ןטפַאהרעױד ַאזַא

 רַאפ רעדיל ענעגנוזעג ןופ גנולמַאז ןייא ןייק ָאטשינ ; תובהלתה רעקיליה טימ

 ם.צ רעדיל ס'טַאטשלעדע ןעניפעג טינ ךיז ןלָאז סע ואוו ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי

 ,סרעקײײרטס-רעטעברַא עשידיי ןופ גנולמַאזרַאפ ןייא ןייק ןעוועג טשינ ;ןעגניז

 גנורעטסיײגַאב טימ ןלָאז רעטעברַא עשידיי ואוו ,דַארַאּפ-יַאמ רעטשרע ןייק רעדָא

 ריא טעװ גנַאל יו ,ָא ,גנַאל יו, ,"ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ, ; ןעגניז טינ

 ס'טַאטשלעדע ךיז טניפעג תודגה ענרעדָאמ עשידיי עלַא ןיא ;"ןפַאלקש ךָאנ ןביילב

 רעיורט ,היױל רעדעי ייב ;("ןדימַאריּפ ןופ דנַאל םעד ןיא,) "םירצמ תאיצי;

 : ס'טַאטשלעדע ןעמ טגניז ,רעריפ רעטעברַא ןַא ךָאנ טייצ:רָאי רעדָא גנולמַאזרַאפ

 .("ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו טניירפ רעטוג ,ָא;) "האווצ ןיימ,

 "ניא םוצ םויק ַא ןוא ןוקית ַא טיג ןוגינ רעד .,דיל ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ ַא

 דיל ַא ןופ רעטרעוו יד ןורכז םעניא טלַאהַאברַאפ ןוגינ רעד ; דיל ןופ טלַאה

 ,טינ לָאמניײק ןעמ טסעגרַאפ רעדיל ענעגנוזעג

397 
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 -רעביא טנַאסערעטניא ןייז טעוװ ,ןוגינ םענופ טרעוו םעד ןקיטעטשַאב וצ

 -מעק-סטייהיירפ רעד ,ןעס-טאי-ןוס .רד :טקַאפ ןשירָאטסיה ןקידנגלַאפ ןבעגוצ

 טקיליײהרַאפ ויא ,קילבוּפער רעשיזעניכ רעד ןופ רעטָאפ ןוא רעײרּפַאב ,רעפ

 "ושטנאמ רעד ןופ (1911) טײרפַאב טָאה רע עכלעוו ,רעזעניכ עלַא ןופ ןרָאװעג

 ןטעדַאק יד רַאפ עדער ַא ןטלַאהעג לָאמניא ןעס-טאי-ןוס .רד טָאה .עיטסַאניד

 -טנורג יד טגיילעגרָאפ טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עימעדַאקַא רעשירעטילימ ַא ןופ

 ןופ ןרָאװעג טרעטסײגַאב ױזַא ןענייז סרערעהוצ יד .עניכ רעיינ רעד ןופ ןטָאבעג

 -רַאפ סנבעל ערעזדנוא טימ ןלעװ רימ, : ןרָאװשעג ןבָאה ייז זַא ,עדער רענעי

 -עג זיא ןעס .רד יוװ םעדכָאנ ,"דנַאל טיירפַאב רעזדנוא ןופ ןַאּפש ןדעי ןקידייט

 -ָאטסיה ענעי ןקיביײארַאפ וצ ןסָאלשַאב רעגלָאפכָאנ ענייז ןבָאה (1925) ןברָאטש

 יד ןשיווצ קיבייא ףיוא ןבעל ןביילב לֶאְז ןעמָאנ ס'נעס .רד ידכ ,עדער עשיר

 ןקידנגלָאפ וצ טכַארטרעד ךיז ןבָאה ייז ןוא טכַארטעג ןוא טכַארטעג .רעזעניכ

 עדער רעשירָאטסיה רענעי ןופ םיקוסּפ עטסקיטכיוו יד ןעמענוצסױרַא : ןַאלּפ

 וצ גנודנעוו ַא טימ -- ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןקורדּפָא םיקוסּפ יד ןוא

 ,ןוגינ רעטסעב רעד ,ןוא .רעטרעוו יד וצ ןוגינ ַא ןפַאש ןלָאז ייז ,סרעקיזומ עלַא

 ןופ ענמיה עלַאנָאיצַאניד סלַא ןרעוו ןעמונעגנָא טעוו ,רעטרעוו יד טימ ןעמַאזוצ

 .ןעשעג זיא ױזַא ,ןעוועג עקַאט זיא ױזַא .עניכ רעיירפ רעד

 סיצנערפ טָאירטַאּפ רענַאקירעמַא רעד .טקַאפ רעשירָאטסיה ַא ךָאנ ןוא

 רעד ןיא טרָא ןקיטכיוװ ןייק ןעמונרַאפ טינ רעכיז ,טעָאּפ ַא יו טלָאװ ,יק טאקס

 טינ טעוװ ,טקנעדעג טינ ןעמָאנ ןייז אמתסמ טלָאװ רענייק .עיזעָאּפ רענַאקירעמַא

 ףיוא ןבירשעג ,"רענעב דלגנעּפס רַאטס, דיל ןייז סָאװ ,סנ רעשירָאטסיה רעד

 ,(1812) גירק רענַאקירעמַא-שילגנע םעד ןופ טייצ רעטסשיטירק רעד ןיא ,ףיש ַא

 ןופ ענמיה עלַאנָאיצַאנ יד סלַא ןרעוו ןעמונעגנָא טעוו ,רעטרעוו יד טימ ןעמַאזוצ

 | ,עקירעמַא
 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןופ טייצ רעד ןיא : טקַאפ ַא ךָאנ ןוא

 רעד ןופ ריציּפָא ןַא טָאה ,טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןופ םערוטש עמַאס ןיא (1792)

 : קיזומ יד ןוא רעטרעוװ יד ןבירשעגנָא ,ליל-עד-שזור ,ײמרַא רערענָאיצולָאװער

 -קנַארפ רעיירפ ַא ןופ ענמיה עלַאנָאיצַאנ יד טנייה זיב זיא סָאװ ,"עזעילעסרַאמ יד,

 וצ ףור רעד ןרָאװעג ךיוא עזעילעסרַאמ יז זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ךייר

 -לעדע דוד רעזדנוא עקַאט עזעילעסרַאמ רעד ןגעוו טגָאז סע סָאװ טָא .טייהיירפ

 ןרַאבגיזַאבמוא טימ טגנילק גנַאזעג:םרוטש רערַאברעדנואו רעזיד :טַאטש

 טרעה .ןביוהרעד ןוא לבָאנ זיא סָאװ ץלַא רַאפ גנורעטסײגַאב רעקיליײה טימ ,טומ

 ףיוא ךיז טביוה ץרַאה רעייא ןיא יו ,טליפ ריא ןוא עזעילעסרַאמ רעד וצ וצ ךיז

 ערעייא ןופ קעװַא ךייא טסייר טפַארק ערַאבגיזַאבמוא ןַא יו ,טליפ ריא ,םרוטׂש ַא

 -סטייהיירפ ןיא ,סטרעוורָאפ ,סטרעוורָאפ ךייא טיצ ןוא ןעקנַאדעג עקידעכָאװ

 .?ףמַאק

 -מָאב וליפא לָאמטפָא ןוא זעיצעדנעט ןענייז רעדיל סנעמעוו ,טַאטשלעדע דוד

 -ַאריט; ןגעק טרעטיברַאפ ױזַא ןענייז רעדיל סנעמעוו ,טַאטשלעדע דוד : שיטסַאב



 3סס טייהיירפ ןופ גנַאזעג סָאד

 טגניז ןוא לרוג ןרעטיב ןייז ףיוא טנייו רעכלעוו ;סרָאטַאטַאולּפסקע ןוא "ןענ

 טניפעג טַאטשלעדע דוד רעקיבלעז רעד ,טיוט ןגעוו ןוא טכַאנ ןגעוו רעדיל ךס ַא
 ןַא זיא ױזַא טָא ןוא .הניגנ ןיא ,קיזומ ןיא גנורעטסיײגַאב ןוא טומ ,טסיירט רעבָא

 ןכַאװש ַא ןופ דיל ךַאװש ַא .טייקיבייא רעד ןיא ןירַא ןוגינ ךרוד רעפמעק-ריציּפָא

 -סקלָאפ ןטקעריד םעד טימ ןעמַאזוצ -- ןעעז רימ יװ ,ןוגינ ךרוד ןָאק טעָאּפ

 ! תורוד ףיוא ןביילב --- םיא ןיא טרעּפרעקרַאפ טרעוו סָאוװו ,וויטָאמ

 : רע טגָאז "קיוומ , : עזָארּפ ןיא דיל ןייז ןיא

 סָאװ קיוומ -- קיזומ עדנועבױצַאב ,עקיליײה .קיזומ טרעהעג בָאה ךיא;

 רעביא ךיז טסיגעצ סָאװ ,קיזומ ;ץרַאה סָאד םערַאװ ןוא גיוא סָאד טכייפ טכַאמ

 ,טגוװָא ןקירעיורט ַא קנעדעג ךיא ...םַאזלַאב רעדנעקיווקרעד ַא יו רעדילג עלַא

 טנייוועג :ןעגנונפָאה ענעברָאטשעג עניימ רעביא טנייוועג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא ואוו

 עכלעוו ,ןלַאעדיא עקילייה יד רעביא טנייוועג ; טנגוי רעטעדנואוורַאפ ןיימ רעביא

 טָאה גנולצולּפ .סיפ יד טימ ןטָארטעג לַאטורב ױזַא ,שיניצ ױזַא טָאה טלעוװ יד

 יו ןסעועג ןיב ךיא ...גנַאזעג סיז רערַאברעדנואוו ַא ,גנַאזעג ַא טרעהעג ךיז

 טליפעג בָאה ךיא .ןגיוא עניימ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןרערט יד .טרעבױצַאב

 ,טנייוועג טינ רעמ בָאה ךיא .קיזומ רעכעלטרעצ רעד ןופ טייגעצ ץרַאה ןיימ יו

 ַא ןופ ןלַארטש עמערַאװ רעטנוא יװ ,ּפָאק ןיימ ןביוהעגפיוא ךיא בָאה ץלָאטש

 *! גנורעטסיײגַאב ןוא טומ ,ןבעל םעיינ ןופ טילבעגסיוא ,טבעלעגפיוא ,ןוז-גנילירפ

 ללכב קיזומ זַא ,ןענַאטשרַאפ עקַאט רָאנ ,טליפעג זיולב טינ טָאה טַאטשלעדע

 זַא ;טימעג ןכעלשטנעמ ןפיוא גנוקריוו עלַאסָאלָאק ַא ןבָאה ,טרפב הניגנ ןוא

 ךס ַא ןכיירגרעד ןָאק ,לטימ עדנַאגַאּפָארּפ ןוא-גנורעלקפיוא ןַא יו וליפא ,הניגנ

 ,סיוא טזייוו'ס .ןעמַאזוצ סעדער ןוא ןרושָארב רועיש ַא ןָא יו ןטַאטלוזער ערעסעב

 טייצ רעד ןיא .םַארג םעד וצ יװ ,גנַאזעג וצ ןסירעג רעמ ךיז טָאה ןיילַא רע זַא

 רעדָא ,טנעקעג טינ רעטעברַא עטסרעמ יד ןבָאה ,טבעלעג טָאה טָאטשלעדע דוד ןעוו

 סעיצַאמַאלקָארּפ עטריפַארגָאטקעה יד ןֹוא ,ןביירש ןוא ןענעייל ,טנעקעג קינייוו

 ערענָאיצולָאװער ענעגנוזעג יד ןענייז ןַאד .הלוגס ידיחי רָאנ ןענעייל טנעקעג ןבָאה

 -רַאפ עלַא ,עלַא סָאװ עדנַאגַאּפָארּפ עטסמַאזקריװ ,עקיצנייא יד ןזעוועג רעדיל

 ןוא ןענַאטשרַאפ ,ןעמונרַאפ ןבָאה סעקינשַאּפערַאה עטקירדרעטנוא ,עטפַאלקש

 ןופ ךס ַא ךָאנ ךָאד ןעקנעדעג .גנורעטסײגַאב ןוא עביל טימ ךיז ןיא טפַאזעגנייא

 ףיוא טײהרענעטלַאהַאב טגעלפ ןעמ יוװ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ,ןטייצ ענעי זדנוא

 ןוא "?סעקדָאכס עוויטַאריּפסנָאק, יד ףיוא ןציז דלַאװ ַא ןיא רעדָא ,םלוע תיב ַא

 רעדיל ענעי ףיוא .תובהלתה רעקילייה טימ רעדיל ערענַאיצולָאװער יד ןעגניז

 "על עקשריה יװ ,סרעפמעק ערענָאיצולָאװער לָאצ עשביה ַא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה

 .ערעדנַא ליפ ןוא ןַאמלוש ךורב ,טרעק

 -ףמַאק ,רעדיל-עדנַאגַאּפָארּפ עלַא טעמכ ןענייז רעדִיל ס'טַאטשלעדע יוװ ױזַא

 רעדיל ענייז זַא ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג ךָאד זיא -- רעדיל-רעריטרַאמ ,רעדיל

 ,סעקדָאכס עוויטַאריּפסנַאק ענעי ףיוא ןרעוו ןעגנוזעג ןוא טּפַאכעגפיוא ןלָאז

 רימ ןוא דיל ןעגנוזעג ס'טַאטשלעדע טשרָאפעג ןוא טכוזעגכַאנ בָאה ךיא
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 עכלעוו ,טַאטשלעדע דוד ןופ רעדיל ןציירד ןעלמַאזוצפיונוצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה

 .רעטעברַא עשידיי ןענופעג רָאנ ךיז ןבָאה סע ואוו םוטעמוא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז

 ,ןפמַאק ענייז ,ןלַאעדיא ענייז ,ןעקנַאדעג ענייז ,ןבעל ןייז טָאה טַאטשלעדע

 -עברַא יד .רעדיל ענייז ךרוד ןעגנוזעגסורַא -- ןעגנונפָאה ענייז ןוא ןדייל ענייז

 .ןבעל ךעלנעזרעּפ רעייז טגניזַאב טַאטשלעדע יװ טליפעג ןבָאה ,םוטעמוא רעט

 ךרוד טָאה טַאטשלעדע ,ייז וצ טרילעּפַא קרַאטש ױזַא רעדיל ענייז ןבָאה רַאפרעד

 עקיטכיל ליפ ןגיוצרעד שממ ןוא טרעטנומעג ; טסיירטעג ןוא ןפורעג רעדיל ענייז

 ןיא דיל לַאיצָאס רעזדנוא ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא רעכיז טָאה רע .רעטסייג

 ,ןײמעגלַא

 רעטעברַא יד ןופ עגַאל יד ןעוו ,טיוט ס'טַאטשלעדע ךָאנ רָאי קיצכעז ,טנייה

 יו; : רעמ טינ ךיז טגניז סע ןוא טרעסעברַאפ רועיש ַא ןָא ךיז טָאה דנַאל ןיא ָאד

 ,7? טכַאמשרַאפ זָאלמייה ,טקירדינרעד ,ןגיובעג ןקור רעייא ןייטש ריא טעװ גנַאל

 ןבָאה עכלעוו ,סנָאינוי עקיטכעמ טיובעגפיוא ןבָאה רעטעברַא עקיטנייה יד לייוו

 ןרעוו ןגיוא יד, ;ואוו :ּפַאש ַא ."סייה ןוא קיצומש זיא סָאװ ּפַאש ַא, :טפַאשעגּפָא

 ןופ לייט ַא אלימב ןענייז טנייה ;?סייווש ןופ ןוא ןרערט ןופ רעטצניפ ,רעטצניפ

 ענייז ןופ לָאצ ַא .לייט ַא עקַאט זיולב רעבָא ןרָאװעג ןסעגרַאפ רעדיל טרָאס םעד

 .ןעגנוזעג ץלַא ךָאנ ןרעו רעדיל

 2004 טעטש טיש! אטסתההה = טאשהאמשש) = טםונמגאפ = ;עטטשההפנ - טקטסאאמהת  טאמוהאמה  סססאהאג0מ טמהטאההה טאמהאוהוה = טאמסאהמ - וםממאתתתהה  !אסאסתההתמ = המותומתתו  טמההופסההעה  טעפטמאהמהה - התאתשממת  טםסיצאשהמ  ומאחמוסתהה = האטמנאבאה = סעאהההוסמ = םסההסשטטאמ

 ןייק טנעקעג טינ ,עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז זיב ,טָאה רעכלעוו טַאטשלעדע

 עטשרע ענייז ןוא הביבס רעשיסור טכע ןַא ןיא דנַאלסור ףיט ןיא טבעלעג ןוא שידיי

 ןפרָאװעגניײרַא ךיז עקירעמַא ןיא ָאד טשרע טָאה -- שיסור ןיא ןבירשעג רעדיל

 ןבױהעגנָא ָאד ןוא --- גנוגעווַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןבעל ןוא בייל טימ

 עזטידיי ןַארַאפ ןענייז שידיי ףיוא רעדיל ענייז ןשיווצ .שידיי ףיוא רעדיל ןביירש

 דעבָא ,רעטעברַא עלַא רַאפ טקיטייוועג טָאה רע .ןוויטַאמ עשידיי טכע ףיוא רעדיל

 עשידיי יד לייוו ,רעטעברַא עשידיי יד רַאפ ןָאטעג ייוו ,םינּפה ,סרעדנוזַאב טָאה םיא

 : ערעדנַא יו ?ןטילעג רעמ ךַאפיירד, ןבָאה רעטעברַא

 : ןעגנוזעג טָאה טַאטשלעדע

 -- טייק עכַאפיירד ַא ןגָארט רימ רעדירב

 .רעקנעד סלַא ןפַאלקש סלַא דיי סלַא

 טיוט םוצ טרעטַאמעג ןוא טגָאיעג ןרעוו רימ

 .רעקנעה ןוא ןטימעסיטנַא ןופ

 ("רַאטעלָארּפ רעשידיײ, רעד)
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 (ךטלטסאּפ)
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 5 25 א
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 := || 4 || נאט

 טיוו -רטד אש - פאצ ןוא .ָד ןיא רטד יירפ -רט 8 -

 יו 9

 1 | טוה 1 6
 9 רטעמי :

 יד = חנ ראפ -טראּפש ןעמ זדנואוןיא םעד

1 

 צניפ -טט -ןר פאש ואוו רי ולפ -ןס ייצ

 רָאנ טינ ,טרעדנַא יו רעמ טקיניײיּפעג ןוא טפַאלקשרַאפ ,טגלָאפרַאפ ןרעוו ןדיי

 טינ .ןעוועג ױזַא זיא עטכישעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא רָאנ -- ןטכענ ןוא טנייה

 יז לייוו ,ןטָארבעג ןוא טנערבעג ,ערעדנַא יו רעמ טקיניײּפעג ןדיי ןעמ טָאה רָאנ

 ךָאנ ,קלָאפ ַא יו ןעגנערבוצמוא ןצנַאג ןיא ייז טכוזעג טָאה ןעמ רָאנ -- ןדיי ןענייז
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 טָאה רעדיל עטסרעלוּפָאּפ ס'טַאטשלעדע ןופ םענייא ןיא ,ןרעלטיה רַאפ גנַאל

 | : טגָאזעג רע

 ,ןדימַאריּפ ןופ דנַאל םעד ןיא

 .טכעלש ןוא זיב גינעק ַא ןעוועג

 ןדי עלַא ןעניײז ןזעוועג

 (םירצמ תאיצי)) .טכענק ענייז ,רעניד ענייז

 4 לייג מיג)
 : 1 עי 4 6 5

 2 עד = 6 -אע 12: 1 יע =

 ןיא םטד דנאל ןופ יּפ - אר - ימ - ןד טג -

 עט + | | 9 = 7
 ןעוו א עק -קינ זייצ ןוא טכטלש טג - עוו-ןז ייז-ןענ

| = 
 ייז -עטנ יד -רטנ ייז -ענ טכטנק עג

 טוו -ןז ייז -ןטט א - על יי -

4 8 } 4 

--}--- 0 2 

 מער 4

 ייז - ץטנ יד .-רטנ ייז -טנ טכטנק

 טימ ןעמַאזוצ ןפַאלקש ןעיורפ יװ ,ןעזרעד טַאטשלעדע טָאה עקירעמַא ןיא ָאד

 רערעווש גָאט ןגנַאל ַא ךָאנ ,םייהַא ןעמוק ייז ןעוו ןוא ,ןקירבַאּפ יד ןיא רענעמ יד

 .זיוה ןעמערָא ןיא טשרע ייז ןעװעצַארּפ ,ןעווערָאה ,"ּפַאש-טעװס, ןיא טעברַא

 רעד ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא טינ תוחכ ןייק עקַאט ןוא טייצ ןייק ייז ןבָאה אלימב

 ,םסיירטעג ןוא טרעטנומעג ,טקעוװעג ייז טַאטשלעדע טָאה .גנוגעווַאב רעטעברַא

 -וװָארעּפ עיפָאס ַא ןופ טלַאטשעג יד ןפורסיורַא ןבעל םוצ טלָאװעג ייז טָאה רע

 ; יז וצ ןפורעג גנַאזעג טימ טָאה רע ןוא ןַאמפלעה עינאס ַא ןופ ,ַאיַאקס

 ,ןעיורפ עדנעדייל ,ןעיורפ רעטעברַא

 .קירבַאפ ןיא ,זיוה ןיא ןטכַאמש סָאו ןעיורפ

 ןעיב טינ ריא טפלעה סָאוװ ,טייױו ןופ ריא טייטש סאו

 .קילג ןכעלשטנעמ ןופ ,טייהיירפ ןופ לּפמעט םעד
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 (טּפמיײמװ-לסימ) 2
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 רא =04 -רטט יורפ - ןט ייל -נד - טד יורפ - ןע

 סי וואט {

 יורפ -ןט סָאוו כאסש-ןט ןיא זיוה ןוא פאפ-קיר סָאוו |
 בי

 טייטש ריא ןופ ייוו -ןט סָאוו טפלטה ריא טינ יוצ-ןט םעד

4 

 א 1 |

 םטט =לפ ןופ יירפ -םייחה ןופ שטנטסײטל -ןכ קילגנ

 טפלטהזדנוא יד טלטוו ןופ ריא ץוסש וצ רטד -יוה -ןפ

 ר -- ָּ 1 : 7 == 1 | ןיאטואוטעאג ---- גנב =
 4 4י--- 408 ראש 2 = ְו

 א -סטל וצ ּפִא - טפ - ןר סָאווו זנוא זיא פיל

 - אז -ןטמ .יוו כטס -יט -טק ייל -וב

 יירפ-טייה ראפ כיילג-םייח ראפ נוא-רטזד נירּפ -סיִצ

 -ץגּפָא ןוא רעטרעצענּפָא שיזיפ ַאזַא ,רעלעדייא ַאזַא ,רעוויטיסנעס ַאזַא ,ןײלַא
 -רעד טינ ַאזַא ,רעקיטומ ַאזַא ןעוועג ךָאד טַאטשלעדע זיא -- שטנעמ רעטכַאװש
 ענייז ןפרָאװעג ,ארומ ןָא ,קיטומ טָאה רע .רעפמעק רעטגאוועג ןוא רענעקָארש
 .ןײרַא םינּפ ןיא סרָאטַאטַאולּפסקע ןוא סרעקירדרעטנוא ןלייפ-רעדיל עקיטפיג
 טלָאװעג טָאה רע לייוו ,ןעוועג בירקמ ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןבעל ןייז ,טנוזעג ןייז טָאה רע
 ןוא שימטיר ."טלעוו עקיטכילו ַא ,עיירפ ַא ןפַאשַאב טייהשטנעמ רעד רַאֿפ;
 : ןעגנוזעג רע טָאה קידנקריוו

 ,ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ

 -- טגלָאפרַאפ ןוא טגָאלּפעג ןרעוו רימ
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 ןביל רימ לייוו רַאפרעד סעלַא ןוא

 ("ףמַאק ןיא;) .קלָאפ עדנטכַאמש ,עמערָא סָאד

 (ָאּפמסײמ-למיס)

 1 אוואו == 1

 - 2 : א טוט 8 -42- לעד -- ןיז י
 יס טוו- ןר טנג - טסאה ןוא טג - ירמ =

 : ֹ יד

 0 יי ן 6 שי"

 3 ימ טוו -ןר טנ .-טנָאלּפ ןוא ראפ -טגלָטפ ןוא

 722 היד |
 רך

 ַץיד -----+

 א -סטל רטד -ראפ לייוו ריס יל = =- ו+פ סָאד

2 1 
 { }8 }4 - 7 } 

 - |װ

 ַָא - ער - טס כאטש - נטס - טר קלאפ

 אוי 1 1 1

 א
2 

 ָא - ער - ?פ תטפש8 - גטט - סד קלָאּפ

 ןטפַאלקשרַאפ ,ןטקירדרעטנוא םעד ןופ םעט ןרעטיב םעד ןיײלַא קידנכוזרַאפ

 : עיסימ עקילייה יד ןעמונעג ךיז ףיוא רע טָאה --- רעטעברַא ןקידנדייל-טיונ ןוא

 זַא ;ךיז ןעניפעג ייז עגַאל רעכלעוו ןיא רעטעברַא רעדירב ענייז ןרעלקוצפיוא

 ןטעברַא סָאװ ,ייז זַא ,ןסיוו ןלָאז ייז ;ןייז וצ ףרַאד ױזַא זַא ,ןעניימ טינ ןלָאז ייז

 טסערפ "רעטסיימ, רעד ןוא ,טעברַא רעייז ןופ טשינרָאג ןבָאה ןריצודָארּפ ןוא

 -ּפַאש-טעווס יד ןפורעג טָאה רע ןוא .טיונ ןוא רעגנוה ןופ טינ טסייוו ןוא טפיוז ןוא

 : ןוא ...7? ןדלוד ריא טעוװ גנַאל יו, :רעטעברַא

 ,ןענישַאמ יד ןפַאלק דליוו ,רעדער יד ןפיול לענש

 .סייה ןוא קיצומש ױזַא זיא ּפָאש ןיא

 ,רעטצניפ ןרעוו ןגיױא יד ,טלמוטרַאפ טרעוו ּפָאק רעד

 .סיױוש ןופ ןוא ןרערט ןופ רעטצניפ

 ,ןלזג םעד רעטסיימ םעד ןייז אנקמ טינ ןעמ לָאז יו

 .טיור יו ןוא טעפ זיא רע יו טעז
 ,ןרַאגיצ יד טרעכיור רע ןוא ריב ןייז רָאנ טפיוז רע

 .טיונ ןופ ןוא רעגנוה ןופ רע טסייוו סָאוװ
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 יד הטיחש רעד וצ יו ךייא טביירט ןעמ ,ךייא טקירד ןעמ ,ךייא טקיטש ןעמ

 : ףוס ַא יײרעּפַאלקש רעד ןופ טכַאמ ,ףיוא טכַאװ ,ןטילעג גונעג .ףָאש

 (לטנס)

 יד ז
 { 

 לטנש יול-ןפ יד טר -רטד דליוו אלק -וּפ יד אט-

 יש -ןטנויא ּפאש זיא א -יוז ןמש - קיִצ ןוא

 8 1 } -ןייועעשא ---- ר

| 8 ׂ 

 סייח רטד פָאק םרטוו ראפ- וט - טלפ יד

 { טא ) 1 טשטעאא----ייד7

 יוא -ןג עוו-ןר  צניפ-רטמ צניפ -רעמ ןופ ז -

+-- } 8 

 קרס - ןר ןוא ןופ סייווש רטד7 סםייווש

 ,היח עדליוו ַא יו םורָא טפיול ןַאמרָאפ רעד

 .ףָאע יד הטיחש רעד וצ טביירט רע

 -- ?ןדלוד ריא טעוו גנַאל יוו ,ןטרַאוו ריא טעוו גנַאל יו

 ("רעטעברַא רעד;) .ףיוא טכַאו רעדירב רעטעברַא

 ףוס ַא ןכַאמ וצ ןפור ןוא ןענָאמ ןוא ןקעוו ןייז ,ןלייצרעד ןייז ,ןרעלקפיוא ןייז
 טָאה טַאטשלעדע .טכַארבעג טינ ןטַאטלוזער עסיורג ןייק טָאה ,יירעפַאלקש רעד וצ
 ןעמעלַא םעד וצ ןוא ךיז טקרַאטש עיצקַאער יד .טנלע זיא טייהראוו יד .ןטילעג ףיט
 ןייק ָאד ַאטינ ,ןברק ףיוא טיירג ןייז ןלָאז עכלעוו ,סרעריפ ןלעפ סע זַא ,רע טעז
 : טנייוו רע ןוא ,סרעריטרַאמ

 ,ןרעטש ןייק טינ טעז ןעמ ,רעטצניפ זיא טכַאניד

 ,דרע יד יו ץרַאוװע זיא למיה רעד

 ןרערט עכעלשטנעמ ןופ םי רעד טשיור דליוו

 ,דרעוושע ןוא רעקנעה רָאנןשרעה סע

 ("ןסָאנעג יד וצ;)
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 (ךטלײסאּפ)

 שי אש =
 יד  טכאנ זיא ץניפ -יטט ןטס טטז סטינ ןייק

 עטש - ןר רטד יח - לס זיא ץראווש יוו יד
 טא 7 א 2 ו/ -ע 44 2 =

 יב א רע דליוו טשיור רטד םי ןופ שטנטס -- על - טכ

 ערפ - - ןר סע רטח - ןש רָאנ נטח -  רטק ןוא

 וו } = ?"
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 טי

 ררטווש - סע רעח - ןש רָאנ עה -רעק ןוא דצְווש

 ,קימסול-ףסאק)
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 1 1 1 - יי
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 -.ךא (- א א ידך

 | 1 | ד 4 4 - : יי
 * טא

 1 | } יי--ירעשיי--יי

 ; םייק יוו גנאל טטוו ריא נטלג - נצ - טד

 ו / פו

 1 =. א א ישיר

 כייר - ימ - רעס אש - ןופ ראפ םטד סָאזז א פ -

 טביור ייא - רע טיורצ
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 ,רעיורט ןיא ןעקניזרַאפ טזָאלעג טינ גנַאל טסבלעז ךיז טָאה טַאטשלעדע רעבָא

 יד ןקרַאטשרַאפ ןעמ זומ -- טגָאזעג ךיז רע טָאה --- ױזַא ביוא .םזימיסעּפ ןיא

 ביוא .?טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ" עקילייה יד ,גנורעלקפיוא יד ,"גנודליבטרָאפ;

 ריא ביוא .טכַאמ ענרעזייא ןַא ריא טנעז ,ןלעװ רָאנ טעוו רעטעברַא רעדירב ריא

 רעייא רעטנוא ןלַאפ ןלעװ ןענָארט ןוא ןטייק, ,ןגָאט ןביוהנָא טעװ ,ןלעו טעװ

 ;טרעטנומעג טָאה רע ןוא ! "דרע יד ןריצַאב טעוװו טייהיירפ ןוא דרעוװש רעקיטכעמ

 ןפַאלקש ךָאנ ןביילב ריא טעוו גנַאל יו ,ָא ,גנַאל יו

 !?טייק עכעלדנעש יד ןגָארט ןוא

 ןפַאש רעמיטכייר עדנצנעלג ריא טעוו גנַאל יו

 !? טיורב רעייא טבירַאב סָאוו םעד רַאפ

 ("ףיוא טכַאוו;)

 ןופ ןעוועג טינ ךָאד רעמ רע זיא ,ףור ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןעמ זַא ןוא

 -עג ןבָאה ,סרעביירש יד ,ץנעגילעטניא יד ,ןסָאנעג ענייז !עטלייצעג עכעלטע יד

 ןוא ןעמענַאב ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעברַא יד .גנורעלקפיוא רעד ןיא ןפלעה ןעמונ

 ןבָאה ייז .דנַאטשרעדיװ ןזײװסױרַא ןוא ןריזינַאגרָא ךיז ,חוכ רעייז ןפיירגַאב

 רעקידיירפ ַא רע טָאה !קיירטס --- ןפַאװ עטסקרַאטש רעייז ןדנעװנָא ןבױהעגנָא

 : ןפורעג

 ! רעדירב סטרעוורָאפ !טעברַא רעד וצ

 !טומ טימ טמוק עלַא ,עלַא

 רעדילג יד טקרַאטש טעברַא עיירפ

 !טולב רעזדנוא טקינייר יז ןוא

 ! רעדער סטייהיירפ יד טפוטש ,סטרעוורָאפ

 ןעפ רעד טימ ןוא דרעווש ןטימ

 -- -- רעדעי ַא ןָאט טעברַא ןייז לָאז

 ןעק רע סָאוװו ןוא ןעק רע יװ

 ,ןעיינשע ןוא טסערפ ,סמערוטש יד ךָאנ

 יַאמ רענייע רעד טעוו ןעמוק

 -- --= ןעייזרַאפ טציא ןלעוו רימ סָאװ

 .ירפ ןוא קנַארפ ןעילב ןַאד טעװ

 ("?סטרעוורַאפ;)
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 (קימָנס ןוא לטנס) יי
 === נה === וו 0 ווו 1 4 א

 ד וצ רטד רא - םט43 רָאּפ-סטרטוו ירצפ - רטד

 } . עי

 2 "יד

 א - טל א -על טסוק טיס טוסט יירפ -ט רא -םטפ

 ןמ ןומווו | || 5

 טקראטש יד ילג - רעד ןוא יז ייר -טקינ

 8 == -םבטעב ,

 נוא -רעזד טולצ רָאּפזטרטוו פומש יד יירפ-טייה ער - רעד

 ,ַעי -

2 { 

 2 ׂ 1 טאש |

 יס - ןטדרטווש ןוא יס - ןט ןט5פ לָאז ןייז רא -מטפ

 ןָאפפ א - טי-רעד יוו רע ןטק ןוא סָאוו רט ןטק

 "וצ טינ טַאטשלעדע ךיז טָאה ןסניוועג עניילק בילוצ "קיירטס, טימ רעבָא

 רע טָאה ,"טייהשטנעמ יד ןעיײרפַאב ןעד רעמ רעלָאד ַא ןָאק; .טלעטשעגנדירפ

 ןופ : ןפורעג טָאה טַאטשלעדע דוד ןוא !ןעלקיטרַא ןוא רעדיל ענייז ןיא טגערפעג

 וצ ,קיירטס ןטצעל םוצ ,ןכעלטלעװלַא םוצ ,קיירטס ןסיורג םוצ קיירטס םעניילק

 *! ןָאיצולָאװער

 רעטלוש יד ןופ ּפָארַא לסיירט ןוא ףיוא ךַאוו

 .בױטש ןקירעי טנזיוט םעד

 רעטעמשעצ ,רעגלַאװעצ ,סיוטש ןקיטפערק ןייא טימ

 .בייל -רעטעברַא וד ,הסיפת ןייד

 טייהרָאלק טימ ןייטששרַאפ רעדירב רימָאל רָאנ

 .יזַא ױו וא ןליװ רימ סָאװ

 !"טייהיירפ רעדָא טױט; רָאנ -- "טעברַא רעדָא טױרב} טינ

 !יירטעג רעזדנוא ןייז ףרַאד סָאד טָא

 קירטס ןטצעל םוצ רעדירב סטרעוורָאפ

 !ןָאפ רעטיור רעד רעטנוא
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 ,ןענַאריט עלַא ןרעטיצ טכַאמ ןעמָאנןייז

 (*"קיירטס רעטצעל רעד;) ...!ןָאיצולָאװער טסייה רע

 .ףמַאק ןוא םערוטש ןייז ןטלַאהנָא טנָאקעג טַאטשלעדע טָאה גנַאל טינ רעבָא
 -דניווש --- "טייהקנַארק רעשירַאטעלָארּפ , ןייז ןופ ןדייל עשיזיפ עכעלקערש ענייז
 ןריולרַאפ שממ טָאה רע זַא ,ןגָאלשרעד ןוא טרעטַאמעגסיוא ױזַא םיא ןבָאה --- טכוז
 יד רַאפ םיא טבעוושעג טונימ עדעי טָאה טיוט רעד .ןפמעק וצ רעטייוו טומ ןדעי

 םעד ןיא ,טעב ןיא קידנגיל ןוא .טמוק ףוס ןייז יו טליפרעד טָאה רע .ןגיוא
 : ךיז רע טעב ,םוירָאטינַאס רעוונעד

 ,רעגניפ רעבױצ ענייד טימ טינ ךימ ףור עזומ א
 ,ץרעה סעקנַארק ןיימ ןופ סענורטס יד טינ קעוו
 ,רעגניז רעסַאלב רעד טיוט םוצ זיא טפשעמירַאפ
 .ץרעמש ןוא ףמַאק ןופ דיל סָאד זיא עדנע וצ

 ("קָאלג טנווָא רעד,

 (טראש ןוא ךטלטסאּפ)
 עה = 1 1 ֶ} |) א יב עי 5 ביד ֹק איד : 1 1

 א וס - טז ףור ךיס טינ טיס

 } יי
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 7 שש שי 1

 ייד - ענ יוצ - רעּב ניפ - רטג
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 ץ עי --לש +- -+ { 1

 סטוו ףפינ יד ןרמס -סטנ ןופ ןייס גארק -סעק

 = : --.ךש-
 וע טוה  גא) א --8

 1 | עו 1 || ןטאמאואו | ייווא 1
 - שש וו
 ץראה ראפ - שסס - טּפ זיא .םוצ טסיוט רטד

 נווה | ןיצ צ ןר : : ,4 4 4 י-+ / =+ "

 העט זה | טו 5 ײ
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 יי בור יג ר

 6 ' "4 מ. == 1
 1 : י

 0 4 קי עי"

 דיל ןופ ףטאק ןוא ץרטסש ראפ- ףסאק ןוא ץרטסש

2 : 
 ."ףיוא טכַאװ  ןופ ןוגינ ןקיבלעז ןטימ ןעגניז וצ --- ?קיורטס רעטצעל רעד, )7
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 ךעלקערש רעגניז-ןסַאלב םעד ,םיא טָאה טײהקנַארק עקידנרעצסיוא יד

 -רַאצ רעד .ןעגניז ,ןעמיורט ,ןבעל טלָאװעג רע טָאה -- ךָאד ןוא טרעטַאמעגסיוא

 רעטעברַא םוצ עביל רעסיורג רעד רעסיוא טָאה טַאטשלעדע רעלעדייא ,רעט

 : עביל עקילייה ,עיירפ ,עביל ךָאנ טקנעבעג ךיוא --- סַאלק

 ,ןרעטש ענעדלָאג יד וצ רעביל רימ טימ םוק

 .דימ ןוא סַאלב ױזַא טסיב וד

 ןרעה ןוא ןעור וטסעוו טסורב עסייויינש ןיימ ףיוא

 .דיל עשלמיה ַא ,עסיזַא

 רעד וצ ,לגייפ וצ ,ןעמולב וצ עביל ןגעוו ךיוא רע טגניז רעדיל ענייז ןיא

 טלָאװ .עביל רעטשוטנַא ןגעוו רע טדער ,טייקטקירדעג ןייז ןיא ,ןרעטש ןוא הנבל

 .סַאלק רעטעברַא םוצ עביל ,שירָאגעלַא סע טניימ רע זַא ,ןטכַארט טנָאקעג ןעמ

 | : ?סנַאמָאר , רעבָא סע רע טפור

 ,טלמרומעג טפנאז ןבָאה ןלעוו עיולב יד

 ,ץױע ןוא לעה טָאה טכיילעג (הנבל) דנָאמ רעסַאלב רעד

 ,ןצרַאה ןיימ וצ טעילוטעג ,ץרַאה ןייד ליטש טָאה טּפַאלקעג

 .ןירוע וטסָאה ןסעגרַאפ -- טכַאנ ענעידַא

 ,עביל עיירפ רעטכיד םעד ןרָאוװשעג טסָאה וד

 טמה רעשירַאנ ,רעמורפ רעד ךָאד ןוא

 ,עביל ןייד טסָאה וד ןוא ןקָארשעג ךיד טָאה

 .ייטש ַא ןיא טלדנַאוורַאפ ,ץרַאה טנגוי ןייד

 ,עדנוטש עטצעל ןיימ טייוו טינ ןיוש זיא טציא ןוא
 םיטש סרעטכיד םעד ריד טעוו לָאמ ןטצעל םוצ

 ,טמעטָאעג ריד טימ טָאה רע --?ליטש ןעגניז
 .םיא ןסעגרַאפ טסָאה וד -- ךיד רָאנ טבילעג

 ("סנַאמָאר

 טפַאשקנעב ךיוא ןוא ,טייהשטנעמ רעד וצ עביל ,סַאלק-רעטעברַא םוצ עביל

 טימ טשימעג דנַאטשפיא וצ ףור .יורפ ַא ןופ עביל רעד וצ ןוא רוטַאנ רעד וצ

 ףיוא רעדיל ענייז ןסַאפרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןעוו ,1889 ןיא ךָאנ .ןרערט

 -רַאפ טרעוו טנגוי ןיימ, --- ןעגנוזעג קיטעמוא רע טָאה ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 רעסיורג רעטצעל רעד טימ ןדנובעג ןעוועג זיא טעמוא רעד רעבָא ."ןדנואווש

 : גנונפָאה
 ,ןדנואוושרַאפ טנגוי ןיימ זיא ,ףמַאק ןיא ,םערוטש ןיא

 ,טסואוועג לָאמנייק ךיא בָאה קילג ןופ ,עביל ןופ

 ןדנואוו עקיטולב ןוא ןרערט עקיטולב רָאנ

 .טסורב ןיימ ןיא טנערבעג ןוא טכָאקעג ןבָאה

 ("גנונפָאה עטצעל ןיימ ,)
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 (*סנַאמָאר ,,)

 (טיגקטראצ טםיס ,םאזגנאל})
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 ! קיגַארט ןוא גנונפָאה

 ןבירשעגנָא ןיוש טַאטשלעדע טָאה ,בייהנָא עמַאס םייב ,1889 רָאי םענעי ןיא

 22 וצ ,ביוהנָא םייב ךיילג םינּפה טָאה רע ."האווצ יד, דיל ןרָאװעג-טמירַאב ןייז

 ןוא ךעלרעה ױזַא טגניז רע ןוא ,טייוו טינ זיא טיוט רעד זַא טליפעג ןיוש .,רָאי

 : ןביולג טימ ךיוא ןוא --- קידנריר

 ,ןברַאטש לעוו ךיא ןעוו טניירפ עטוג א

 -- --- ןָאּפ רעזדנוא רבק ןיימ וצ טגָארט

 ,ןברַאפ עטיור טימ ןָאפ עיירפ יד

 ןַאמ סטעברַא ןופ טולב טימ טצירפשַאב

 ("האווצ ןיימ ,)

 (ךטלטסאפ)
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 ראפ - ןפ אפ -מץצירפשס סיס טול ןופ רא-סטט4 ןאס

 עשידיי סָאד טרעטסײגַאב ןוא ןעגנוזעג רבק ןייז ןופ עקַאט טָאה רע ןוא

 ןייז ,ןשינרעטַאמ ענייז ,ןדייל ענייז .טלעוו רעד רָאג רעביא קלָאפ רעטעברַא
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 וצ קלָאפ סָאד טקריװַאב ןבָאה ,טיוט ןפיוא קידנטרַאװ ,ןייגסיוא רעקידנעקנאצ
 ,זַאטסקע ןזעיגילער ַאזַא טימ רעדיל ענייז ןעגניז

 ןוגינ ןקידנסײרצרַאה ַאזַא טימ ,סיוא ןדיי שמורפ ןרעמָאי הנשה שאר ןדעי

 שודק םעד ןופ םוקמוא רעשיגַארט רעד טלייצרעד טרעוו סע ואוו ,ףקות הנתוו

 ןקידנסײרצרַאה ַאזַא טימ ,סיוא ןדיי עמורפ ןרעמָאי ,רוּפכ םוי ןדעי .ןונמא יבר

 הרשע יד וצ ןָאטעגנָא ןבָאה רעמיור יד סָאװ תונושמ תותימ עכעלרעדיוש יד ןוגינ

 םעד ןטלַאהוצפיוא ןעוועג םרוג ךס ַא רָאג ןבָאה תוליפת עניוזא .תוכלמ יגורה

 סָאװ ,תואווצ רָאנ ,תוליפת ןייק טינ ךעלטנגייא ןענייז סָאד .קלָאפ ןשידיי ןופ םויק

 -רעדנוה ןייק ןוא תוליפת רעקילדנעצ ןייק .ןזָאלעג ןבָאה םישודק-רעדיטרַאמ יד

 ,תורוד עלַא ךרוד רענוװַאד ןענָאילימ יד טקריװַאב טינ ױזַא ןבָאה תושרד רעט

 עשידיי ןבָאה ךיוא רַאפרעד .?תוכלמ יגורה הרשע, יד ןוא ?ףקות הנתנו, רעד יו

 -לעוו ,טַאטשלעדע דוד ןופ רעדיל יד ןעגנוזעג רעטיצ ןקילײה ַאזַא טימ ,רעטעברַא

 ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ קידנפמעק ןרָאװעג ןטינשרַאפ קיטייצירפ ױזַא זיא רעכ

 -יטרַאמ ןופ ןייש םעד רעטנוא ןברָאטשעג ןוא טבעלעג טָאה רע .טייהשטנעמ רעד

 -לעדע יװ ,טקריוװעג טינ ױזַא ןבָאה סעיצַאמַאלקָארּפ רעקילדנעצ .,טפַאשרער

 | .רעדיל ענעגנוזעג ס'טַאטש

 א
 לא לא

 יד ןפַאשעג טָאה רעו : ךיז טגערפ ,ןעגנוזעגרעביא ןוא טנעיילעגרעביא

 רעכיז ? טסייו רע :רעפטנע רעד זיא ...?רעדיל ס'טַאטשלעדע וצ םינוגינ

 ס'טַאטשלעדע וצ סעידָאלעמ ןייק ןפַאשעג טינ טָאה רעקיזומ רעשידיי ןייק זַא ,זיא

 ךָאד ךיז טצעז קלָאפ ַא רעבָא .קלָאפ ןופ עטסַאּפעגוצ ןענייז םינוגינ יד .,דיל ַא

 ןוגינ רעד .דיחי ַא ןופ טסַאּפעגוצ רעדָא ןפַאשעג ןוגינ ַא ןסַאּפוצוצ קעוװַא טינ

 ,ךיז טמענ ןופרעד (??םילוגלג עייר ַא ךרוד טכַאמ ןוא ליומ וצ ליומ ןופ רעביא טייג

 רעטסַאּפעגוצ רעטשרע רעד .סעיצַאירַאו עכעלטע טָאה דיל סקלָאפ סעדעי סָאװ

 טלָאװ עקיבלעז סָאד ,דיל סקלָאפ ַא ,גנופַאש סקלָאפ ַא טרעוו'ס ןוא ןסעגרַאפ טרעוו

 עוויטַאריּפסנָאק יד ףיוא לייוו .רעטרעװ ס'טַאטשלעדע טימ ןעוועג אמתסמ

 יד זַא טסואוועג טינ רענייק טָאה ,ןעגנוזעג רעדיל יד טָאה'מ ואוו ,?סעקדָאכס;

 ערענָאיצולָאװער יוװ ןעגנוזעג ייז טָאה'מ .טַאטשלעדע דוד וצ ןרעהעג רעטרעוו

 טיוט ס'טַאטשלעדע ךָאנ ,קרָאי וינ ןיא ןוא ןָאדנָאל ןיא ןעמ טלָאװ .רעדיל-סקלָאּפ

 םורַא םירבח יד ןופ ןרָאװעג טסַאפרַאפ רעדָא ,טסַאּפעגוצ ןענווז םונוגונ לוט (7

 השמ תונורכז ענייז ןוא טלייצרעד סע יווװ ,ןיילַא םיא טימ ןעמַאווצ ,ןטַאטשלעדע דוד

 ךיוא טניימ סָאד .(ךוב םעד ןיא טכַארבעג ָאד טרעוו תונורכז ענייז ןוֿפ לייט ַא) .ץטַאק

 ןיילַא טַאטשלעדע טָאה םינוגינ לויט זַא ,ךעלנישרַאװ ץנַאג זוא'ס .םינוגינ-סקלָאפ

 .רעמרעוו ענייז וצ עטסַאּפעגוצ ,םורבח ענויז וצ טכַארבעג ןיוש

 .דער ---
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 -סקלָאפ עמינָאנַא ןבילברַאפ עקַאט יז ןטלָאװ -- רעדיל ענייז טקורדעגּפָא טינ

 ס'טַאטשלעדע ןענייז ,רעדיל ענייז ןקורדּפָא ןכָאנ ןיוש ,ױזַא ךיוא רעבָא ,רעדיל

 םינוגינ יד ןוא טייצ יד .דיל-סקלָאפ ,געמרַאפ-סקלָאפ ןרָאװעג רעדיל ענעגנוזשג

 .ןעוועג םרוג וצרעד ןבָאה

 רעדיל ס'טַאטשלעדע דוד וצ םינוגינ בור סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ בָאה ךיא

 ---"רַאטעלָארּפ רעשידיי רעד, :ונייהד .רעדיל-גנזעג עשיסור ןופ ןעמונעג ןענייז

 ןטימ -- "ןסָאנעג יד וצ , ,"ילאּפ יֵאוטרעשז יו; :ןופ ןוגינ ןטימ ןעמ טגניז

 ןטימ -- ?סנַאמָאר ַא; ."וגָארָאד אנ אי ןידא וש:אכיוו, סװָאטנַאמרעל ןופ ןוגינ

 ןבָאה םינוגינ עשיסור עקיטכערּפ עקיזָאד יד .וװ .א .א ...."יוו יליבאז, ןופ ןוגינ

 קלָאפ סָאד טָאה ,טעז ריא יו .,סרָאטיזָאּפמָאק עשיסור עטנעטעּפמָאק ןפאשעג

 ,ןײלַא טַאטשלעדע דוד ךיוא ןוא .םינוגינ ןסָאפוצוצ שוח ןשיל:זקיזומ םענעטלעז ַא

 ןיא ןבעוורַאפ ןפלעה וצ םינוגינ עכלעוו טּריפשעג טָאה ,הניגנ רַאפ שוח ןייז טימ

 -קנעב עטסנעש יד טימ ןוא קלָאפ ןטימ ןעמעטַא עכלעוו ,רעטּרעװ עקיצרַאה ענייז

 ,קלָאפ ןופ ןטפַאש
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 5 - = ,טאד טו : א :

 רעקרָאי וינ רעד ףיוא ,1885 רָאי ןיא בוטש-רעטעברַא רעמערָא ןַא ןופ דלי
 (טייז ערעדנַא עז) דיאס-טסיא

 ב ַא
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 זיוה ַא ןיא (סרעכַאמקַאלק) רעדיינש עשידיי ... ןביֹוהעגנָא סע ךיז טָאה ױזַא טָא

 סָאד .ןרָאג ןמטשרעבייא ןפיוא ,19 רעמונ ,טירמס רעטסעה רעקילַאמַא רעד ףיוא

 -סטעברַא ןופ ָארויב רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעג זוא ,ןעז ןעק ןעמ יוװ ,דליב

 -ורעשט .א ןיא ךיז טניֿפעג) .1882 רַאי ןיא ,קרָאי ןינ טָאטש ןופ ,קיטסיטַאטס

 ,2 דנאב ,"גנוגעווַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד , : ךוב פ'רעווַאק

 עגנָא זיא סָאװ ,גנוניואוו עמירָא ןַא ,בוטש ַא ,דליב ןפיוא טעז ןעמ .(ָאװיו אדל

 -עגנָא ךיז טָאה יוזַא טָא .טלַא ןוא גנוי ןטעברַא סע .ןענישַאמ-וונ טימ טלעטש

 רעטסעה , יד ןופ .ןרָאי רע-80 יד ןיא ,קרָאי ןינ ןיא ךַאפ-לדָאנ רעד ןביוה

 ענייז ךיוא טרָאד ןופ ןוא עירטסודניא יד ןענַאטשטנַא זיא סטנעמענעט-"טירטס * טיפ

 .סנָאונוי יד ןענַאטשטנַא



 תוליפת ןוא סענמיה

 -ייהעג ןבָאה רעדיל סטַאטשלעדע יט

 (ֿפַאש טעווס ןגעק ןפמַאק יד טקיל

 ןייז וופ לַארטשּפָא רעד .רעדנואוו ַא שוריפב ,רעדנואוו ַא יו טייטש רע

 -םלוצ ַאזַא טַאטשלעדע דוד טגירק סָאװרַאפ : עגַארפ ַא קנַאדעג ןיא טרעוו ןעמָאנ

 ? אבה

 -טפי וש ,ןשטנעמ-טרָאװ שנעי עלַא יו רעמ ,םירבח-טייצ ענייז עלַא יו רעמ

 -טַאלּפ ןוא רעדעפ ךרוד ץרַאה ןוא קנַאדעג טימ רעפמעק ,רעטכיד ,רעלעטש

 ןעיירפ ַא ןוא גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןופ רעיובפיוא ןוא רעיוב .סעמרָאפ

 סָאװ .טַאטשלעדע דוד טבעל ןעמעלַא ייז ןופ רעגנעל -- ןבעל-סקלָאפ ןשידיי
 ? חוכ ןייז זיא

 לכה:ךסב .קינייו ױזַא טבעלעג ךָאד רע טָאה טולב ןוא שיילפ ןיא ןוא

 רעגנוי ַא .עקירעמַא ןיא ןעמוק ןייז טימ ןבייהנָא סע ףרַאד ןעמ .ןרָאי עטלייצעג

 טָאה רָאי ןעצ ןוא .רָאי ןטנצכעז ןיא ןיירַא טשרע .ןעוועג ךָאנ רע זיא לגניי

 יד ןופ ריפ ןיולב ןוא .טכוזדניוש רעכעלטיוט רעד טימ טרעביפעג רדסּכ רע

 ןופ ןוא .רעדיל ענייז ןביירש וצ רעדעפ רעד טימ ךיוא טרעביפעג רע טָאה ןעצ

 זַא ,ךיז ןעלמַאז תורוד יד ןוא ,רָאי קילדנעצ סקעז ןרָאװעג ןיוש ןענייז רָאי ריפ יד

 ןעוועג זיא ,תמאב ,סָאװ .רעטעּפש רָאי קיצכעז ךיוא ןעקנעדעג םיא לָאז ןעמ

 ' ? חוכ ןייז
 ףיוא טשימ ןעמ ןעו טגיטש רע .ּפָא טינ ךיז טלעטש רעדנואוו רעד

 יד ,רעדיל יד עקַאט ,םַאטשּפָא ןשירעביירש ס'טַאטשלעדע ןופ רעטעלב יד

 זיא טַאטשלעדע דוד .םירבח:טייצ ענייז ןופ רעטעלב-סנבעל ענעבירשַאב-לופ

 ןיא טייג סָאד ."םלוע-םע; ןופ עיצַארגימיא רעד טימ רעהַא ןרָאװעג ןגָארטרעד

 ןעגנוגעװַאב עדייב ףיוא ."וליב, טימ לעלַארַאּפ עטכישעג-סקלָאפ רעזדנוא

 זדנוא זיא סע .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ םייה ַא ןעיוב :לַאעדיא רעד טרעטַאלפעג טָאה
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 ןוא ןעגנופַאש ערעזדנוא עלַא טימ ןבעל-טלעוו רעצנַאג רעזדנוא ןענַאטשעגיײב

 ,ןטעטילַאער ןרָאװעג ןענייז ןעגנוגעװַאב יד ןופ זיב ןרעמָאי ערעזדנוא עלַא טימ

 ןיא ןבעל-סקלָאפ שידיי ןעמוקעגפיוא זיא סע ןוא לארשי ןעמוקעגפיוא זיא סע

 סע רימ ןבָאה ןטנעניטנָאק ערעדנַא ףיוא סָאװ ,עקירעמַא ןופ ןטייקסיורג יד

 עטשרע יד טימ .,טרָאװ ןשידיי ןטצרַאהַאב םייב זיא ןוחצנ רעד ןוא ,טַאהעג טינ

 טלעטשעג ךיז טָאה עקירעמַא ןופ ןטייהיירפ יד ןיא רעטרעוװ עטצרַאהַאב-שידיי

 סָאװ ,טעּפמיא טימ ןוא םיורט טימ ןטייקכעלנעזרעּפ עּפורג עניילק ןייק טינ

 ."ץנעגילעטניא עשיטסילַאיצָאס יד, ןעמָאנ ןרעטנוא שירָאטסיה יז זיא טציא

 םדוק .ןעגנופַאש-סקלָאפ ןופ ןלַאװק ןגָאלשעגפיוא טָאה עּפורג רענעי ןופ רעדעי

 רעד ןופ רעטסומ ַא יו .,ײטרַאּפ ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא ,סנַאינוי ,עיצַאזינַאגרָא לכ

 טָאה ,אבה-םלוע עסיורג ךיז ןברעוורעד וצ ,ךָאד ,ןַאהַאק .בא ןעמָאנ רעד זיא עּפורג

 סמערוטש עשירַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ טימ ןבעלניײרַא טפרַאדעג ןַאהַאק וליּפַא
 ןגָארקעג סע טָאה טַאטשלעדע ּרעקנַארק רעליטש רעד .רָאי קיצניינ רעבירַא זיב
 רעבירַא ךָאד טגייטש רע ןוא .רעדיל לפייה ַא טימ זיולב ןוא ,רָאי ריפ ןיא זיולב
 ןעמ טגניז ןטַאטשלעדע ; ןעגנולמַאזרַאפ ייב ןעמ טדער ןענַאהַאק ןגעוו .ןענַאהַאק

 .ךעלקינייא:רוא וצ סעבָאב-רעטלע םיא ןעגניז טציא .,ןעמייה ןיא

 זיא רעדיל טימ רעבָא ;דיל ַא ןופ חוכ רעד זיא סָאד זַא ,ןגָאז ריא טעוװו

 ,גנוטכיד רעלַאיצַאס טימ עקַאט ןוא .רוטַארעטיל עצנַאג רעזדנוא שירעפעש

 ערעזדנוא ןופ רעוו ןוא .געט עקיטנייה יד ןופ טעָאּפ ןטסגניי ןזיב ןצרּפ ןופ ױזַא

 עיזיוו טימ יאס ,ליטס ןוא םרָאפ טימ יאס ,םיאיבנ יד וצ ןעגנַאגרעד זיא רעטכיד

 ײרעלַאג ַא ןייז טעוו'ס ןוא ,ןלעטשסיוא ריא טנעק לטעצ םענייש ַא .קנַאדעג ןוא

 -ייוונָא ,רעשטייטרַאפ טַאהעג עלַא ןבָאה ייז ןוא .ןעמענ עשירַארעטיל-סיורג ןופ

 ןגעווטסעדנופ .ןעועג טינ סנױזַא זיא םוקכיוא טטַאטשלעדע ייב .רעמיר ,רעז

 ןקיסַאלקיטשרע ןרַאפ ןטַאטשלעדע ןבילקעגסיוא קלָאפ ןופ טימעג רעד טָאה
 ,רעטכיד ןלַאיצָאס

 ןעמ ןעק ,ךיא ןיימ ,גנורעלקפיוא .ןרעלקרעד רעדנואוו םעד ןעק'מ ,ונ

 טקנעדעג ןעמ ןעוו טלָאמעד רָאנ רעבָא .אפוג רעדיל סטַאטשלעדע ןיא ןעניפעג

 .ןעמוקעג ןענייז ייז ױזַא יו ןוא ןעוו

 ,טײקמערָא עשידיי יד ןסיירפיוא םייב בייהנָא עמַאס ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז

 סע ןעוו וליפַא .,ןייוועג טימ רָאנ ,ןטסיופ טימ טינ יז ןעמ טָאה ןסירעגפיוא ןוא

 -לעדע ןוא .טנייוועג ייברעד ןעמ טָאה ,סקיירטס תעב ,ןטסיופ וצ ןעמוקעג זיא

 ,ןפורעגסױרַא עקַאט טינ ביוא ,טײלגַאב ןענייוועג יד ןבָאה רעדיל סטַאטש

 -סקלָאפ זדנוא ייב זיא רעצ .ןצרַאה ןשידיי ןפיוא לָאמעלַא זיא ןייוועג

 -עגנָא ןענייז ןפמַאק ערעזדנוא עלַא ןוא ןטסעטָארּפ ערעזדנוא עלַא .רעטקַארַאכ

 -םיליהת סָאד יוװ ןרָאװעג זדנוא ןענייז רעדיל-טַאטשלעדע יד .ןרערט טימ ןעגנַאג

 ךעלטעטש-תולד עלַא ןופ ןזיולק ןוא םישרדמ-יתב יד ןיא טכַאנרַאפ תבש ןגָאז

 ,טלעוו רעד רָאג ףיוא

 זיא-טינ-לפיוו ןוא -- ןלייצרעד טגעלפ ןייּפ סקַאמ רעריפ-רעטעברַא רעד

 סקיירטס עטשרע יד ןיא ןָאטּפָא ךיז טגעלפ סָאװ -- ןבירשעגפיוא רע טָאה ןופרעד

 ."טכענ-ךַאװ,; עשרעדיינש יד ןגעוו סרעדנוזַאב .רעּפעש-טעוװס רעקרָאי-וינ יד ייב
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 רעּפעש יד ןטעקיּפ ןייג וצ רעקיירטס ענעבילקעגסיוא יד -- ?טכענ:ךַאװ;, יד

 ןופ ,לָאה םעד ןיא טכענ עצנַאג ןייזּפָא רָאנ ,םײהַא ןייג טינ ןגעלפ גָאטרַאפ

 ךיז ןעמ טגעלפ לסיב ַא ןעלמערד וצ ףיוא .טריפעגנָא קיירטס םעד טָאה'מ ןענַאװ
 עטרישזַאדנַאברַאפ ןגיל ןעז טגעלפ'מ .דרע רעד ףיוא ןוא קנעב יד ףיוא ןגיילסיוא

 יו ןיא ןגעלעג זיא'מ .ןגָאלשעג סטעקיּפ יד ןעמ טָאה רעירפ גָאט ַא .ּפעק

 ןייטשוצפיוא העש יד ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא .רעגנוה ןיא ןוא טנלע ןיא ןוא

 ןענעגעגַאב רעדיו רשפא ןעק ןעמ ואוו ,ּפַאש םוצ רעטצניפ רעד ןיא ןייג ןוא

 -לעדע ןעגניז ןעמענ ןעמ טגעלפ ,למיה ןרעטצניפ ,ןדמערפ ןרעטנוא געלשעג

 ; ןטַאטש

 ,ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ

 -- טגלָאפרַאפ ןוא טגָאלּפעג ןרעוו רימ

 ןביל רימ לייו רַאפרעד רָאנ ץלַא ןוא

 ...קלָאפ עדנעטכַאמש ,עמערָא סָאד

 רעיינ רעד ןיא "תוצח; םעיינ ַא ךָאנ ןענווַאד-תירחש רעיינ ַא ןעוועג זיא סע

 ןטימ ךיז ןעלמַאז סָאד ןוא ,טלמַאזעג ךיז ןבָאה תונידמ עלַא ןופ ןדיי ואוו ,טלעוו

 רע ןוא ."םיקמעממ, רעיינ ַא .םירוסי טימ ןעמוקעגנָא זיא ךיז ןצנַאלפרעביא

 רימ, -- רעטרעוו עטשרע יד ייב ךיילג .ןייּפ סקַאמ ,טשטייטרַאפ קיטכיר סע טָאה

 ןופ ץכולש ַא וליפַא ןוא ,ןרערט סיורַא ןגעלפ -- "ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו

 טָאה לוק טנייוװרַאפ ַא טימ ןעגניז םעניא ּפָארט םעד רעבָא ;ןצרַאה ןטקירדרַאפ

 ,עמערָא סָאד ןביל רימ לייוו, -- זרעפ ןופ רעטרעוו עטצעל יד ףיוא טלעטשעג ןעמ

 ןעמענניײרַא טלָאװעג טינ טָאה רעקיירטס רעשידיי רעד ...קלָאפ עדנעטכַאמש

 זיא עיזיוו ןייז ןיא :; ךיז רַאפ ןבעל ןרעטכייל ַא רַאפ טפמעק רע זַא ,ןעניז ןיא

 ,?קלָאפ עדנעטכַאמש עמערָא סָאד, ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןענַאטשעג

 -עטג םוצ ןוא טימעג ןשידיי םענעטילרַאפ םוצ טדערעג טָאה טַאטשלעדע

 סעמַאמ רעד ןיא יו רעטרעוו עטסטושּפ יד טימ קנַאדעג סרעקיירטס םענעגָאלש

 ."הניארו הניאצ;

 -ּפָא "טכענ'ךַאװ, יד ןענייז לָאמ עלַא טינ .רָאמוה ךיוא םעד םורַא ןעוועג

 ןיא טגעלפ רענייא זַא ןוא .סרעליּפש-ןטרָאק ךיוא ןעוועג .רעיורט ןיא ןעגנַאגעג

 טגעלפ ,"ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ, ןעמורברעטנוא ןעמענ ןליּפש ןטימ

 -קַארטנָאק יד ,סעקשיק יד ןיא ייז לָאז ןביירט זַא; -- ןרעפטנעּפָא רערעדנַא ןַא

 ..."סבעקס יד טימ ךעלרָאט

 סָאבעלַאב רעד זַא ,קיירטס ַא תעב טינ ,אפוג רעּפעש-טעװס יד ןיא ךיוא

 טעברַא רעד ןטימ ןיא ןעמ טגעלפ ,ןענישַאמ יד ןופ ןעײרדקעװַא ךיז טגעלפ

 סטַאטשלעדע ןופ תורוש עטלעטשעגרעביא ןעלמרומרעטנוא םענייא ןרעה לָאמוצ

 ."האווצ;

 -- טָאטשנָא

 ,ןברַאטש לעוו ךיא ןעוו !דניירפ עטוג א

 -- ןָאפ רעזדנוא רבק ןיימ וצ טגָארט
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 :ןעגניזרעטנוא טייהרעליטש רעו טגעלפ

 סָאב רעד ןעוו !דניירפ עטוג א

 ,ןברַאטש טעוו
 רבק ןייז וצ טגָארט

 . . . ןץיטש ןטרַאה ַא

 טָאה רעצימיא ןעוו לָאמ סעדעי סָאװ טייקידריווקרעמ יד ןעוועג רעבָא זיא'ס

 ,ורעפ ַא טימ ןעווע'צל טוװאורּפעג רעדָא ,דיל ַא ס'טַאטשלעדע ןגָאלשעגרעביא

 עלַא ןופ טגעלפ ,ּפַאש-טעװס ןופ סָאבעלַאב םוצ ,םיאנוש יד וצ טליצעג םגה

 א טינ טכעוװשרַאפ :טגָאזעג טלָאװ ןעמ יו -- "?ַאשיַאש, ַא ןרעוו דלַאב ןטייז

 .הליפת עקילייה

 -עג עטסרעלוּפָאּפ סָאד ןעװעג זיא "ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעװ רימ,

 ןיימ ןיא .ןַאטנָאּפס ןעמוק טגעלפ סע ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןָאינוי ייב ךיוא גנַאז

 -ייב בָאה ךיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-ןָאינוי רעטשרע רעד ןופ ענעצס ַא זיא ןורכז

 -עגנָא ןעוועג טשרָאקָא ןיב ךיא .קירוצ רָאי קיצפופ דלַאב ןופ זיא'ס .טניואוועג

 :רעדיוו ַא ןופ רָאטקַאדער רעד ןיוש טלַאמעד ,יקסװָאנַאי .ש .דנַאל ןיא ןעמוק

 ךימ טָאה רע .ןעוועג ברקמ ךימ טָאה ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעטבעלעגפיוא

 ַא ןעוועג טלָאמעד זיא'ס .רעכַאמ-ןּפַאק יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא וצ ןעמונעגטימ

 הרשּפ רעד ןגעק טלעטשעג ךייז ןבָאה טייל-ןָאינוי ליפ ןוא ,קיירטס רעטקידנערַאּפ

 ןעגנַאגעגנייא ןענייז רעריפ-ןָאיני יד רעכלעוו ףיוא ,םיטַאבעלַאב יד טימ

 יז ןוא ,טעברַא-רענשזריק רעד ייב ןטסיכרַאנַא לָאצ עשּפיה ַא טלָאמעד ןעוועג

 ןייז לָאז רע זַא ,ןיקסווָאנַאי טכַארבעג ייז ןבָאה ,עיציזָאּפָא יד ןעוועג סע ןענייז

 ןַא ןעוועג ייז זיא יקסװָאנַאי .תונעט ערעייז ןגיילסיוא ןלעװ ייז תעב ייברעד

 טעברַאעג ןײלַא רע טָאה רעירפ טייצ ַא .הכאלמ רעד תמחמ ךיוא רענעגייא

 ,למוט ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןרענָאיציזָאּפָא יד ןופ רענייא .רעּפעש-רענשזריק ןיא

 -ײלַאב דייר ענייז ןיא טָאה רע .ןליטשנייא טנעקעג טינ ןפוא םושב טָאה'מ סָאװ

 םעד טַאהעג ןבָאה עלַא ןעמעוו ןיא ,ןַאמרעקוצ סקַאמ רעריפ-ןָאיני םעד טקיד

 רעד .רעטקַארַאכ םענעדייז ַא טגָאמרַאפ עקַאט טָאה רע .ןעיורטרַאפ ןטסערג
 גנולמַאזרַאפ עצנַאג יד זַא ,סיורג ױזַא ןרָאװעג זיא רעפיירגנָא ןייז םורַא למוט
 ןפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא ,טמערוטשעצ ןענַאטשעג זיא רעטעברַא רעטרעדנוה ןופ

 ,טסַאג רעד .גנונעדרָא ןלעטשוצנייא רעציזרָאפ םעד ןופ וואורּפ םוש ןייק

 טנעה יד טימ טכַאמעג טָאה רע ןוא ,לקנעב ַא ףיוא ףױרַא זיא ,יקסוװוָאנַאי .ש

 טינ טָאה סע ןוא ,רעציזרָאפ םעד ןגלָאפ לָאז ןעמ זַא ,ןעיירש טוװאורּפעג ןוא
 ןטעב וצ טרָאװ םוצ ןעמוק טלָאװעג טָאה ןיײלַא רענָאיציזָאּפָא רעד .ןפלָאהעג
 ןופ ןטימ ןיא .ןזָאלעג טינ םיא טָאה'מ ןוא ,גנוקרעמַאב ןייז רַאפ גנוקידלושטנַא
 --- גנַאזעג טימ לוק רעשלדיימ ַא לקניוו ַא ןופ טרעהרעד ךיז טָאה ןעמעלַא םעד

 -- .ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ;

 : רעפטנעּפָא ןַא יו ןעמוקעג דלַאב לקניוו ןטייווצ ַא ןופ זיא
 -- ?טגלָאפרַאפ ןוא טגָאלּפעג ןרעוו רימ,
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 .ןעגנוזעגסיוא דיל עצנַאג סָאד טָאה'מ .גנַאזעג רענײמעגלַא ןַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא

 ןערב ַא טימ ןעגנוזעג ןבָאה עלַא ןוא ,רעטרעוו יד טסואוועג יונעג ןבָאה עלַא

 הליפת ַא ךָאנ לוש ַא ןיא רענװַאד עמורפ יו טליפעג ןיוש ןעמ טָאה םעדכָאנ ןוא

 .גנונעדרָא ןגָארקעג קירוצ טָאה גנולמַאזרַאפ יד ןוא -- "םר לוקב, טגָאז'מ סָאװ

 טנכייצרַאפ ךיוא לָאז גנַאזעג-טַאטשלעדע םענעי וצ גנוקרעמַאבכָאנ ַא יו

 -לעזעג ַא ןיא טדערעצ ךיז םעד ןגעוו רימ ןבָאה רעטעּפש ןרָאי ךס ַא זַא ,ןרעוו

 טסַאגוצ ןעוועג זיא רע תעב לארשי ץרא ןופ ןָאסלענעצַאק לרעב טימ טּפַאש

 ןָאטעג גערפ ַא יקסוװָאנַאי טָאה םענייז קזוח ןכעלנייוועג ןטימ .עקירעמַא ןיא

 ןטַאטשלעדע טגניז ןעמ יצ גנוגעװַאב-רעטעברַא סלארשי ץרא ןופ טסַאג םייב

 :טרעפטנעעגּפָא טָאה לרעב רעקיטכירפיוא רעד ."שדוק ןושל, ףיוא ךיוא

 ןוא ,שיאערבעה ףיוא זַא ,ןגָאז ךייא לכיא רעבָא .טגניז'מ .יאדווַא ---

 ,ךַאז עטלעטשַאב ַא יװ טַאטשלעדע סױרַא טמוק ,לארשי ץרא ןופ טפול רעד ןיא

 יד טינ ךיז ןענעפע שידק םענעגנודעג ַא ןופ ןוא ,"שידק רענעגנודעג, ןימ ַא

 , . . למיה ןופ ןרעיוט

 ןקידתורוד םענעי ןופ רעטרעוו ןענייז ?ןבירטעג ןוא טסַאהעג, סטַאטשלעדע

 -ייז רעטרעוו עכלעזַא ."תולג; ןופ ןעמינָאניס ןענייז סָאװ ,ןָאקיסקעל-ץרַאה ןשידיי

 ןעמוקעג זיא סע ןוא האנש ןעמוקעג זיא סע .רוד ןדעי ןיא ןעגנַאגעגטימ זדנוא ןענ

 םיא טָאה'מ זַא ,טליפעג טָאה עקירעמַא ןיא טנַארגימיא רעד ךיוא .שוריג

 םיא טמוק דמערפ רעד ןיא זַא ןוא ,דרע רעדמערפ ַא ץעגרע וצ *ןבירטרַאפ;

 ןייז ןיא ;ןינע רעדנַא ןַא זיא ,ןליפ ױזַא טפרַאדעג טָאה רע יצ .,"*סַאה, ןגעקטנַא

 המשנ רעד ןיא טייקשידיי עלופ'רעצ יד טָא זיא סע ןוא .ןעוועג סע זיא טימעג

 טכַאמעג גנַאזעג ןייז טָאה סָאװ ,טַאטשלעדע טילָאּפָאמסָאק ןוא טסיכרַאנַא םעד ןופ

 ,אבה-םלוע עסיורג ןייז טגירק רע סָאװרַאפ ןוא ,קיד'הליפת ױזַא

 -טַאטשלעדע ערעדנַא ןיא ךיוא ןַארַאפ זיא טייקשידיי-הליפת ןוא -רעצ

 ןוא טסירק, ןטרָאד טגָאלקַאב רע .דיל-"האווצ, ןייז ןיא סרעדנוזַאב ,רעדיל

 ,חיטבמ ייז זיא רע ןוא --- "דיי ןוא טסירק ןטפַאלקשרַאפ םעד; -- םענייאניא "דיי

 ..."ןרערט ןסיגרַאפ, ייז רַאפ רע טעוװ רבק ןייז ןיא ךיוא זַא

 ןיא טניוו לחר עמַאמ יד ;קיד'לחר רעטומ זיא'ס -- ןרערט ןסיגרַאפ

 . . . רבק

 ןביוהעגנָא טָאה'מ יו ךיילג ,רעדיל סטַאטשלעדע טימ ןעגנורַאפרעד ןגעוו

 ןופ רבח-טייצ ַא ,ןהָאק לאכימ .רד טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה ,ןעגניז ייז ןרעה

 ,גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא רעטכיד ןטקיליײהרַאפ ןוא ןלעדייא םעד

 "דער רעגנוי ַא יו .רָאמיטלָאב ןיא ןיצידעמ טרידוטש טלָאמעד טָאה ןהָאק לאכימ

 ןצנעדנָאּפסערָאק ןקישוצ ךיוא רע טגעלפ ,םזיכרַאנַא רַאפ רעביירש ןוא רענ

 ףיוא תוללק ןעוועג ייז ןענייז רקיע רעד סָאװ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, רעד וצ

 יד ףיוא טנעקעג טוג םעד ךרוד םיא טָאה'מ .גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד

 ,ןבָאה עכלעוו ,ןטנַארגימיא ןעמוק םיא וצ ןגעלפ ,טָאטש ןיא ןסַאג עשידיי רָאּפ

 לָאז רע זַא ,םײהַא ןקישוצּפָא לוירב ַא ןלעטשנעמַאזצ טנעקעג טינ ,ךעבענ

 ײז ןופ רע ןבָאה ,ןעמענ ערעייז ןלעטשקעװַא ."רעביירש-ווירב;, רעייז ןרעוו

 סנירעכַאמ-ןסָאריּפַאּפ ןוא סעקרעדייננש ןעוװעג .רעמ טינ רעבָא ,טנעקעג ָאי
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 ןעוועג ייז ןענייז "םייה רעטלַא; רעד ןיא .?סרעמָאטסָאק-ווירב, ענייז ןשיווצ

 יז ןבָאה ,רעדיל סטַאטשלעדע ןרעה ןביוהעגנָא טָאה'מ זַא .ךעלדיימ-טסניד
 ןבײרשנײרַא רעדיל יד ךיוא לָאז רע זַא ,"רעביירש-ווירב , רעייז ייב ןטעבעג

 ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ; -- ?ףמַאק ןיא,; דיל סָאד לעיצעּפס .ווירב יד ןיא

 ,ןפָארטעג לָאמוצ טָאה סע ןוא ."האווצ ןיימ , דיל סָאד ךיוא רעבָא ;?ןבירטעג

 ןרערט טימ ,ןעגניז ליטש ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןביירש וצ סָאװ םיא ןגָאז םייב זַא

 לָאמוצ ןוא .ןבײרשכָאנ ןוא ןרעה לָאז רע זַא ,ןעגניז ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא

 טָאה ענייא .טייצ רעבלעז רעד ןיא עכלעזַא עכעלטע טלמַאזעגפיוא ךיז ןבָאה

 טָאה ,"לרעמיצ ןיימ , .טנייוועגטימ ןבָאה ערעדנַא יד ןוא ,טנייוועג ןוא ןעגנוזעג

 . .. "לוש עשרעבייוו ַא יו ןרעװו םעד ךרוד טגעלפ, ,ט?ייצרעד ןהָאק לאכימ

 ןיש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש ךיוא טַאהעג רע טָאה ןעגנורַאפרעד עכלעזַא

 ,ליווזנָארב רעקידנעמוקפיוא רעד ןיא טריציטקַארּפ ןוא רָאטקָאד-ןיצידעמ ַא ןעוועג

 סטַאטשלעדע ןביירשפיוא ייז רַאפ לָאז רע זַא ,ןטעב םיא ייב ןגעלפ ןטנעיצַאּפ

 טָאה ןהָאק .רד ."םייה רעטלַא; רעד וצ ווירב ַא ןיא סע ןעמענוצניירַא דיל ַא

 טָאה'מ ןוא ,םי םעד רעבירַא רעדיל סטַאטשלעדע ןענייז םורַא ױזַא זַא ,טביולגעג
 ןוא :רעדלעװ עשיסור יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג יד ייב ןעגניז ןעמונעג ייז

 גנולמַאז רעצנַאג ַא ןיא ןעמונעגניירַא ייז דנַאלסור ןיא "דנוב, רעד טָאה ןַאד

 .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןופ
 ןעגניז לָאז ןעמ זַא ,ױעטש ןייק ןעועג טינ זיא םזיכרַאנַא סטַאטשלעדע

 -עגטימ ךיז טָאה רענייז ןעמָאנ רעד .ןעײטרוַאּפ עועדַיַא ייב ךיוא רעדיל ענייז

 -דעמַאל; ַא רָאג רעדָא ,"הארנ וניאו האור; ַא ןופ יו רעדיל יד טימ ןגָארט

 ,רקיע רעד ,זיא ןפַאװ רעייז ןוא ,גירק טריפעג ןבָאה ןעײטרַאּפ יד .?קינווָאװ

 ןטַאטשלעדע ןופ דיל סָאד רעבָא ,רערעדנַא רעד ףיוא רענייא ןופ קזוח ןעוועג

 ,תקולחמ רעדעי רעביא טרעטַאלפעגרעבירַא טָאה

 ןעגנַאגרעד רעדיל-טַאטשלעדע יד ןענייז טייקנבייהרעד רעטסכעה רעייז וצ

 ןסַאג רעקרָאי-וינ יד ףיוא סעיצַארטסנַאמעד ייווצ ייב

 .1905 רָאי ןיא עיצַארטסנָאמעד ןייא

 ןיא .עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןיא געט עשירָאטסיה יד ןעוועג ןענייז סָאד

 -טנַא ייז זיא טנגוי עשידיי יד .ןעמָארגָאּפ סעילַאװכ ןגָארטעג ךיז ןבָאה דנַאלסור

 טימ טריזירַאדילָאס ךיז ָאד רימ ןבָאה ;ץושטסבלעז רעשידלעה טימ ןעמוקעגנגעק

 ןופ עיצַארטסנָאמעד:סַאג ַא ךרוד שיילפ ןוא טולב רעזדנוא ןופ רעפמעק יד

 טנידעגוצ זדנוא טָאה עסערּפ עשילגנע רעקרָאי-וינ יד .רעטנזיוט רעקילדנעצ

 .ןעגנוביײרשַאב עלופליפעג טימ םעדכָאנ ןוא ןעגנודלעמ עדנגערנָא טימ רעירפ

 -עג ןענייז רעריפנָא ערעייז ןוא ,תואיּפ ןוא דרעב טימ םינקז טרישרַאמ ןבָאה סע

 -ער עשיסור יד ןופ ענעמוקעג-טשרע ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ןוא ; םינבר ןעוו

 -ַאיצָאס רענַאקירעמַא ןעוועג ןענייז רעריפנָא ערעייז ןוא ,סעּפורג ערענָאיצולָאװ

 ןטלמונַא רימ טָאה רעלקניס ןָאטּפַא רעלעטשטפירש רעשיטסילַאיצַאס רעד .ןטסיל

 ,דַארַאּפ ןשירָאטסיה םענעי רעזדנוא ןיא טגילײטַאב ךיז טָאה רע זַא ,טנַאמרעד

 טינ ןוא ;"?לגנָאשזד, עלעװָאנ ןייז רַאפ טמירַאב ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא רע

 ןופ ןטנעדוטס עּפורג עשּפיה ַא טכַארבעגטימ טָאה רע ;ןעמוקעג רע זיא ןײלַא
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 -ָאס יד ליײטנָא ןעמונעג ךיוא ןבָאה דַארַאּפ םעניא .טעטיסעווינוא ַאיבמָאלָאק

 רעדייס-טסיא יד ןופ ?סרעקרָאװ לעשַאס, רענַאקירעמַא עטמיטשעג שיטסילַאיצ

 -טערג יד ןזיװעגסױרַא זדנוא טָאה טלעוװו עכעלטסירק יד ."רעזייה-טנעמעלטעס;,

 זיא'מ רָאנ ואוו ,דַארַאּפ-טסעטָארּפ םענופ געוו ןצנַאג ןפיוא .עיטַאּפמיס עט

 ,ןדיי יד וצ טפַאשטניירפ ןיא ןקָאלג יד ןעגנולקעג ןֿבָאה ,ךריק ַא ןעגנַאגעגיײברַאפ

 -ןקָאלג רעד ךעלרעדנואוו יו טרעדלישעג עסערּפ עשילגנע יד טָאה ןגרָאמ ףיוא

 יד ןופ "ןעמלַאסּפ יד ןעגניז; םוצ טליּפשעגוצ טָאה סעכריק יד ןופ גנַאלק

 ןעמלַאספ/ יד ..'שיאושזד; ןיא ןדיי עגנוי יד ןופ ןוא *ורביה; ןיא ןדיי עטלַא

 ."ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוװ רימ; סטַאטשלעדע ןעוועג ןענייז "שיאושזד ןיא

 -- ןזורעפ יד טימ דיל עצנַאג סָאד עקַאט

 ןקערשרעד טינ טעוװ זדנוא רעבָא

 ;ײנַאריט ןוא שינגנעפעג
 ןקעוורעד טייהשעטנעמ יד ןזומ רימ
 רודיי יי ,יירפ ןוא ךעלקילג יז ןכַאמ ןוא
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 !ןענַאריט ,ןדרָאמרעד ןדנוא טנעק ריא

 -- טיצ יד ןעגנערב טעװ רעפמעק עיינ

 ןענַאו זיב ןפמעק רימ ,ןפמעק רימ ןוא

 . טירפַאב ןרעװ טעװ טלעוװ עצנַאג יד

 ןרָאװעג ןביוהרעד עיצַארטסנָאמעד רעד ייב זיא דיל ערענָאיצולָאװער סָאד
 טַאלב קידריווקרעמ ַא רָאג .ןעמוקעגסױרַא סעּפע ןופרעד זיא'ס ןוא .םיליהת וצ
 ףסוי ןלייצרעד טגעלפ ןופרעד .ּפַאש-טעװס ןגעק ןפמַאק ןופ ךעלטיּפַאק יד ןיא
 םזיטַאמַארד קינײװ טינ טימ ערעירַאק עכעלטפַאשלעזעג סעמעוו ,סעדנָארַאב

 ןטַאטשלעדע טימ םענייאניא סעּפורג עשיטסיכרַאנַא ייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעד ןיא ןײרַא זיא רע ךָאנ רעדייא

 ךיז ןבָאה שעוו-ןעיורפ רַאפ ּפַאש-טעווס ַא ןופ ךעלדיימ-רעטעברַא ?ענירג;
 ,ןעמָארגָאּפ יד ןגעק עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג

 ןוא טסָאהעג ןרעוו רימ , דיל סָאד ןעגניז ןעמענ וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז ןוא
 יירד ןבירטעגסױרַא ּפַאש ןופ םיטַאבעלַאב ייווצ יד ןבָאה ןגרָאמ ףיוא ,"ןבירטעג
 רעניילק ַא יב בר ןטנרָאיַאב ַא ןופ עצינעמילּפ ַא יז ןופ ענייא ,סעקרעריפנָא
 ךעלדיימ קיסיירד רעכעה ןופ ּפַאש רעצנַאג רעד .טירטס ןָאטגניוויר ףיוא לוש
 : "םשה לוליח, ַא ןעוועג זיא סע .יירד יד ןצישַאב וצ קיירטס ןיא סױרַא זיא
 עכלעוו ,רעדניק עשידיי טעברַא רעד ןופ קעװַא ןביירט םיטַאבעלַאב עשידיי
 -ַארטסנַאמשד-טסעטָארּפ ןוא -רעיורט רעד ןיא רעצרעה ערעייז טימ ןיירַא ןענייז
 "לשוו ,סעדנָארַאב ףסוי וצ ןעגנַאגרעד זיא ךַאז יד ! ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןגעק עיצ
 טלָאמעד ןיוש טָאה רע ןוא ,דַארַאּפ םענופ רעריפנָא-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רעכ
 םיטַאבעלַאב ייווצ יד טּפעלשעג שממ טָאה רע ,ןדיי ןסַאלק עלַא ייב ט'מש'עג
 ןיא טָאה רע ןוא .טירטס ןָאטגניוויר ףיוא בר ןטלַא םעד ייב עקַאט טּפשמ ַא וצ
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 ןרעוװש ןעמונעג ןוא שדוק-ןורָא םעד ןָאטעג-ןפע ןַא ןטרָאד לוש רעניילק רעד

 רעד וצ קירוצ טינ ןעמענ םיטַאבעלַאב ייווצ יד ביוא זַא ,םר לוקב העובש ַא

 טמענ ,סנירעקיירטסטימ ערעייז עלַא ןוא ךעלדיימ עטגָאזעגּפָא יירד יד טעברַא

 "עג רעשידיי רעדיװטעי ןופ םיעשר ייווצ יד ןגָאירַאפ וצ רדנ ַא ךיז ףיוא רע

 עלַא ןיא ןוא ןלוש עלַא ןיא ייז ףיוא םרח ַא וצ ןריפרעד טעװ רע :טפַאשלעז

 זיא םיטַאבעלַאב יד ןופ רענייא .סנימלע-תיב ףיוא וליפַא ,סעשזדַאל עשידיי

 -מַאטש ןעמונעג טָאה רע .ןקָארשרעד ךיז טָאה רע .דיסח רעטמורפרַאפ ַא ןעוועג

 "עגניירַא סעדנָארַאב םיא טָאה ,סעקרענָאיצולָאװער ןענייז ךעלדיימ יד זַא ,ןעל

 ַא ןעגנוזעג רָאנ ךָאד ןבָאה ייז ..?ןָאטעג יז ןבָאה סָאװ; :םינּפ ןיא ןעירש

 ,..! דוד ַא ךיוא ...? ןעוועג זיא רבחמ רעד רעוו ריא טסייוו ןוא ... ! םיליהת םעיינ

 "?...ןקינװָאװדעמַאל ַא ,רעכַאמ-?לָאהנטָאב , ַא ...!ןעװעג רע זיא קידצ ַא ןוא

 דיסח רעד .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ ייברעד ןענַאטשעג זיא בר רעטלַא רעד

 ןעמ זַא ,ףתוש םוצ ן'הנעט ןעמונעג ןיוש ןוא ,ןקָארשרעד רעמ ךָאנ ךיז טָאה

 טָא ןוא -- ןרָאװעג ןענואוועג םורַא ױזַא זיא קיירטס רעד ןוא .ןבעגכָאנ ףרַאד

 -עד:סקלָאפ רעשידיי ַא ייב דיל סטַאטשלעדע דוד רעביא קיירטס םענעי ןופ

 עשידיי יד םענרַאפ ןרעסערג ַא ןיא ןעמוקפיוא ןביוהעגנָא ןבָאה עיצַארטסנָאמ

 ,סנָאנוי-ךעלדיימ

 ןיא רעּפעש עלַא ןופ קיירטס-לַארענעג ַא ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רעטעּפש רָאי טכַא

 ייב דיל עטסרעלוּפָאּפ סָאד זיא ,עירטסודניא-גנודײלקַאב רעד ןופ לייט םעד טָא

 -- ?ןדימַאריּפ, סטַאטשלעדע ןעוועג ךעלדיימ-רעקיירטס יד

 ,ןדימַאריּפ ןופ דנַאל םעד ןיא

 ,טכעלש ןוא זייב גניק ַא ןעוועג

 ןדי עלַא ןענייז ןזעוועג

 . .4.טכענק ענייז ,רעניד ענייז

 יד ףיוא ליײטּפָא-קיירטס םעד ןיא ,רקיע רעד ,סע ןעמ טָאה ןעגנוזעג ןוא

 ענעי ןגעלפ תבש  .דייס-טסיא רעקרָאי-וינ רעד ןופ ןסַאג עשידיי עטכידעג

 יז .ןעמייה עמורפ ןופ ןעוועג ןענייז ייז .ןטעקיּפ ןייג טינ ךעלדיימ-רעקיירטס

 -?ןדימַאריּפ, סָאד ןוא ,רעדיל ןעגניז ןוא לָאה-רעקיירטס םוצ ןעמוק רעבָא ןגעלפ

 ...רמז רעקיד'תבש רעיינ ַא יוװ ןרָאװעג זיא דיל

 סטַאטשלעדע טימ עיצַארטסנָאמעד-סַאג עטייווצ יד ןעוועג זיא רעקידנריר ךָאנ

 ןַא ןיא ןיוש ןוא ,טייקנביוהרעד רעטסכעה רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,דיל ַא

 ןעוועג זיא סע .ןפַאשעג םעד רַאפ דיל סָאד טלָאװ רעטכיד רעד יו ערעפסָאמטַא

 םעניא ךעלדיימ עטנערברַאפ קיצרעפ-ןוא-סקעז ןוא טרעדנוה יד ןופ היוול יד

 ןעועג זיא סע .רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ היוול ַא ,רעיײפיּפַאש ?לגנעיארט;,

 "יש עצרַאװש רעטנזיוט .סמעריש טימ ןעגנַאגעג זיא ןעמ .גָאט רעקידנגער ַא

 רעשידיי-רענָאיצולָאװער רעד ןופ טציילפרַאפ ןעוועג ןַאד זיא קרָאי-וינ ,סמער

 זיא סָאד .דנַאלסור ןיא ןדנַאטשפיוא ענעלַאפעגכרוד יד ךָאנ עיצַארגימיא-טנגוי
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 -ַאבמוא ןופ טעמוא ןטימ ןוא טייהיירפ וצ ןטפַאשקנעב עטפיטרַאפ טימ רוד ַא ןעוועג

 עטמעלקרַאפ טימ היוול רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא'מ .דנַאל דמערפ ַא ןיא טייקטמיטש

 ןוא ,ןטַאטשלעדע ןעגנוזעג טָאה'מ .גָאלק ןוא הניגנ רעקיד'הליפת טימ ןוא רעצרעה

 -ייר םהרבא ןוא ,("ןרערט עכעלשטנעמ יד ןופ םי םענעצלַאזעג ןיא;) ןיקסנַא ךיוא

 ןופ טינ ,ףָאטש-דלָאג ןופ טינ;) ןגורפ ךיוא ,("ןטניוו עזייב ,טעילוה ,טעילוה;) ןענעז

 ךיוא ,(דיל ןייא ןופ רעמ) ןדלעפנעזָאר סירָאמ ןוא ,(*טכַאמעג ןָאפ יד זיא סנדייז

 -תיב ןפיוא טנעמָאמ רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא ."העובש, עשידנוב יד

 יד; עמעָאּפ ןייז ןבירשעגנָא געט ענעי ןיא טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ .,ןימלע

 "הלדבה? .רעייפ-"לגנעיצרט,, ןפיוא ןקַאט יירשעג-?רַאה רעשירעטכיד ַא ,"הלדבה

 עמעָאּפ יד טָאה רעציטיא .טכַאנרַאפ תבש ןעמוקעג זיא רעייפ רעד לייוו ---

 רָאנ ןעוועג רעבָא סָאד זיא .עטנערברַאפ יד ןופ רבק םענעפָא םייב טנעיילעגרָאפ

 -עג ןיא ןבָאה רבק םייב עלַא סָאװ ,"האווצ, ס'טַאטשלעדע וצ ריפניירַא ןַא יו

 -יטרַאמיּפַאש ןופ דיל-ןיורק סָאד ןעוועג זיא ס'טַאטשלעדע .ןעגניז ןעמונעג ןייוו

 ,םוטרער

 ןקירָאי קיצפופ ריא וצ טָאה "לַאנָאשענרעטניא, יד .טציא ךָאנ זיא'ס ןוא

 ריא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,עטכישעג ריא ןופ םליפ ַא טכַאמעג לבוי

 עטכישעג רַאפ םענייז שוח םענייפ ןטימ רע טָאה .יקסניבוד דוד ,רעריפנָא

 ןרַאפ וויטָאמ:טײלגַאב ַא סלַא "האווצ, סטַאטשלעדע ןופ זרעפ ַא ןעמונעגניירַא

 םליפ ַא .םליפ םעניא טנעמָאמ רעטסקידנריר רעד זיא סָאװ ,טנעמָאמ-?לגנעיַארט;,

 טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה'מ סָאװ ,שידיי ףיוא זרעפ-טַאטשלעדע ןטימ שילגנע ףיוא

 -נוא ואוו ןוא .רעצרעה עטנייוורַאפ טימ ןעזעג ןוא טרעהעג ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 ןיא סלגרָא ףיוא םיא טליּפש ןעמ .ןוגינ רעד ןָא טמוק ,ןָא טינ טמוק שידיי רעזד

 ןַא ,טסעװ רעד ןיא תוליהק עשידיי עגנוי יד ןופ סנימלע-תיב ייב ?סלּפַאשט,

 ַא ,רעלָאמס סחניּפ יַאבַאר םענעברָאטשרַאפ קירוציגנַאל-טינ םעד ןופ וטפיוא

 ,םוטנדיי-םרָאפער ןיא רעפמעק

 סטַאטשלעדע רעטנוא טכיירטש סָאװ ,"ןוגינ ַא ןופ לוגליג; ַא ךעלטנגייא

 ,אבה-םלוע עסיורג

 -שינַאקירעמַא רעד ןיא ךיוא ןיײרַא זיא "האווצ, ס'טַאטשלעדע ןופ "לוגליג; ַא

 סליה יוָאשזד; זיא "האווצ, רעד וצ ךעלנע .גנוטכיד-רעטעברַא רעשילגנע

 טכיל ןייק טינ, -- "וד ליוו ןעטָאב ילבַאװ יע ,סרעיערּפ וָאנ ,סלעדנעק וָאנ;

 .."גונעג ןייז טעוו סרעקרָאװ לעירטסָאדניא יד ןופ לּפענק ַא ,תוליפת ןייק טינ ןוא

 -לעוו ,טעָאּפ-רעטעברַא רעשינַאקירעמַא-שידעווש רעד ןעוועג זיא ליה "וָאשוד,

 סעיצַארטסנָאמעד יד ייב ןעגניז םוצ רעדיל עטסרעמ יד ןבירשעג טָאה רעכ

 בייהנָא ןיא גנוגעװַאב ַא ,?דלריָאװ יהד ווָא סרעקרָאװ לעירטסָאדניא, יד ןופ

 יד ןיא רעריטרַאמ ַא יו ןעמוקעגמוא רע זיא רעטעּפש ןוא ;טרעדנוהרָאי ןופ

 "סרעיערּפ וָאנ ,סלעדנעק וָאנ, .טסעוװ רעד ןופ ןטַאטש יד ןיא ןפמַאק-רעטעברַא

 לָאז ןעמ ןוא ,םיא ךָאנ טכיל ןייק ןדניצנָא טינ לָאז'מ :האווצ ןייז ןעוועג זיא --

 ענייז ןופ לּפענק ַא סנּפָאקוצ םיא ןגייל רָאנ ,רבק ןייז ייב תוליפת ןייק ןגָאז טינ
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 םַאיליװ טעָאּפ רעשיטסיכרַאנַא רעד ןבירשעג ךיוא טָאה דיל ךעלנע ןַא .םירבח
 דרַאנרַאב ,עדייב .*רעווָא זיא לֶא ןעהוו ,סדנערפ רעיד; -- דרַאנרַאב סיסנערפ

 יז ןוא ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא עשידיי וצ ןעמוק ןגעלפ ,ליה *וָאשזד, ןוא

 -לעדע דוד ןעמָאנ ןטימ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,ליפעג םעד טבעלעגטימ ןבָאה

 רעדיל ס'טַאטשלעדע .ןעגנַאגרעד טינ טייוו רעבָא ןענייז רעדיל סנדייב .טַאטש

 ןיא וליפא ןעק סָאװ קלָאפ ַא רָאנ ,טכיש ןייק טינ --- קלָאפ רעדנַא ןַא ןעגנוזעג טָאה

 .תורוד עלַא ןיא "ןבירטעג ןוא טסַאהעג;, םיא טָאה'מ זַא ,ןסעגרַאפ טינ טייהיירפ

 ןיא יצ ,עקירעמַא ןופ ןכַאילש עלַא ףיוא סעבָאב-רעטלע טציא ןציז סע ןוא

 ןעמלַאּפ יד רעטנוא רענטרעג עקיטכיל יד ןיא יצ ,קיטנַאלטַא םייב ןקרַאּפ יד

 רעד ךיז טמיורטרַאפ ךעלקינייא רוא טימ ליּפש ןיא ןעוו ןוא ,קיפיסַאּפ םייב

 גנַאזעג ליטש ַא ףױרַא טמוק ,ןרָאי-קיירטס ןוא יּפַאש יד טימ לָאמַא םוצ חומ

 -- גנַאזעג-טַאטשלעדע ןַא ,ןּפיל עטלַא יד ףיוא

 ...אבה-םלוע עטסערג סרעטכיד ַא
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 טי ןייפ סקַאמ
 טיווק ליה סירָאמ
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 טָאה .ןיצידעמ ןופ רָאטקָאד ,רעביירש ,טסיכרַאנַא (1989---1867) -- ןהאק לאכימ ,רד
 -ווָאב ףסוי ןופ "ןטֿפירש עטלמַאועג , יד וצ טרָאװרָאפ ןרעגנעל םעד ןבירשעגנָא

 ןיא .1011 ,קרָאי וינ "עמיטש רעטעברַא עיירפ ,, רעד ןופ ןבעגעגסיורַא ,רעװַאש

 דוד ןגעו ווירב ַא רענייז טקורדעג זיא ,ךוב ןיא ,ָאד "?תונורכז, לייטּפָא םעד

 | .טַאטשלעדע

 ןופ רָאטקַאדער .רעקיטירק-רוטַארעטיל ,טסיצילבוּפ (1999--1874) -- קַאוװטיל ,א

 .(ןַאדזַאק .ש .ח ןופ לקיטרַא עז) .ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ עשידנוב

 .סנָאונוי ןוֿפ רעיוב .1886 רָאי ןיא עקירעמַא ןייק טמוק (1866) -- ןייּפ סקַאמ

 .(גנַאל .ה ןופ לקיטרַא עז) םעטסיס-ץיווש רעד ןגעק ףמַאק ןופ רעריפנָא

 -ָאס ,רעריפ-רעטעברַא ,גָאלָאוצָאס .(1982--1870) -- (ץיװָאקליה) טיווקליה סירָאמ

 ןדנירג טפלעה .םוילַאקידניס-ָאכרַאנַא ןגעק רעֿפמעק ,רעקיטערָאעמ רעשיטסילַאוצ

 רָאי ןיא ,"גנוטייצ-רעטעברַא יד, ןַאהַאק .בא ןוא רעלימ סיאול טימ ןעמַאזוצ

 שידיי ןיא ךיוא טביורש .רעכיב עכעלטע שילגנע ןיא טכילטנֿפערַאפ טָאה ,0

 מָאה .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-90 בייהנָא ןוא רע-80 יד ןופ ףוס םוצ

 לייטּפָא םעד ןיא .שידיי ןיא ןזרעפ עשיטסידנַאגָאּפָארּפ עקינייא ןבירשעג ךיוא

 ןגעק דיל שימעלָאּפ ַא סניוז טקורדעג ָאד זיא ?טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל ,

 י .("ןגנמה, : םינָאדוװעסּפ ןייז רעטנוא) .טַאמשלעדע .ד



 ןַאדזַאק .ש .ח

 רעד ןיא טַאטשלעדע

 רוטַארעטיל-רעטעברַא

 ןַאדזַאק .ש .ח

 ץעיפַארגַאילביב לסיבַא 1

 ןייז רַאפ םישדח 9 סױרַא זיא רעדיל ס'טַאטשלעדע ןופ גנולמַאז עטשרע יד

 "טַאטשלעדע .ד ןופ עטכידעג סקלָאפ; ןעמָאנ ןרעטנוא ,1892 רַאונַאי ןיא --- טוט

 עגַאלפיוא עטייווצ ַא סױרַא זיא רעטעּפש רָאי יירד טימ .(קרָאי וינ ,ןטייז 125)

 טריטיצ ןערעוו עבַאגסױא רעד ןופ עליה רעד ףיוא .גנולמַאז רעבלעז רעד ןופ

 : "האווצ , ןייז ןופ רעטרעוו יד

 ןעגניז רבק ןופ ךיא לעוו קלאפ םיצ;

 *! ץרַאה ןייז ןרעטסײגַאב לע ןוא

 .ָאה קיטכיר; :גנוקרעמַאב ַאזַא ןבעגעגוצ רעבעגסױרַא יד ןבָאה םעד וצ

 ןבעל ןייז רַאפ .טַאטשלעדע רעטכיד רעכעלרע ןוא רעלעדייא רעד טגָאזעג תואיבנ

 יז ןעניישרע רבק ןיא טגיל רע ןעוו טצעי ןוא ,עטכידעג ענייז ןענישרע ןענייז

 -גוזעג ןענייז רעדיל ענייז ; קלָאפ ןופ ןַאמ ַא ןעוועג זיא טַאטשלעדע ....רעדיוו

 זיא רע ןעוו ,טצעי ךָאנ ןעגניז ייז ליוו קלָאפ סָאד ןוא ,ןבעל ןייז רַאפ ןרָאװעג ןעג

 טַאטשלעדע זיא טבילַאב ...טינ -- עריל ןייז ,ךעלברעטש ןעוועג זיא רע .טיוט

 מה סָאװ יד .,טיוט ןייז ךָאנ גנורענירע ןייז זיא רעייט ןוא ןבעל ןייז ןיא ןעוועג

 עמיטש ןייז ןרעה טצעי טכרופרע טימ ןלעוו .,ןַאד ןעגנולשעג רעטרעוװ ענייז

 ,."רבק ןופ

 ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעדיל ס'טַאטשלעדע .ד ןענייז טייצ רענעי טניז

 סָאמ רערעסערג ַא ןיא ךָאנ .סעבַאגסױא עטצריקעג ןיא ןוא עלופ ןיא לָאמ ךס ַא

229 
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 ןופ סעיגָאלָאטנַא רעקילדנעצ ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא רעדיל ס'טַאטשלעדע ןענייז

 זיא גנַאל טינ טשרע .רעכיבנרעל ןיא ןוא סרָאטַאמַאלקעד ןיא ,עיזעָאּפ רעשייי

 ןעגנַאזעג, : ןימ םעד ןופ עבַאגסױא עטצעל רָאג ַא ןלַאפעגנײרַא טנעה יד ןיא רימ

 ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ רעדיל ענעבילקעגסיוא --- ףמַאק ןופ

 -לוש רַאפ גַאלרַאפ-הכולמ ,1951 עשרַאװ ,"רעווָאשווָאב ףסוי ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 ןענייז ןטַאטשלעדע ןופ ,ןטייז 88 ,"קעטָאילביב לוש עשידיי, ,ד עירעס ,ןבַאגסיוא

 .רעדיל 12 עיטַאמָאטסערכ רעד ןיא ןיירַא

 -ביב-טַאטשלעדע ענײמעגלַא יד טינ זיא לקיטרַא רעזדנוא ןופ עבַאגפיוא יד

 .ד זיא ליפיוו ףיוא ,עגַארפ רעד טימ רָאנ ָאד ךיז ןעמענרַאפ רימ .עיּפַארגָאיל
 רעשידרערעטנוא רעקילָאמַא רעד ןיא ןרָאװעג טצונעגסיוא גנופַאש ס'טַאטשלעדע

 ןענישרעד ןענייז סָאװ סעבַאגסיוא ןיא יַאס --- םישזער ןשירַאצ ןתעב רוטַארעטיל

 ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ עכלעזַא יאס ןוא גנוגעווַאב רעד רַאפ דנַאלסיױוא ןיא

 רעביא טכיזרעביא רעצרוק ַא זיא טָא .לַאגעל-בלַאה רעדָא לַאגעלמוא דנַאלסור

 : רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד

 םענײמעגלַא םעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,(רעדיל ערענָאיצולָאװער) טייהיירפ (}

 ,1901 רעבָאטקָא ,ןָאדנָאל ,דנַאלסור ןוא ןליױּפ ,עטיל ןיא דנוב רעטעברַא ןשידיי

 .(ריּפַאּפ םעניד ןטנַאקַאב ןפיוא טיטעּפ טימ טקורדעג ,טַאמרָאפ רעניילק) ןטייז 0

 .ד ןופ רעדיל 22 ןרָאװעג ןעמונעגנײירַא זיא גנולמַאז רעקייָאד רעד ןיא

 עטצעל ןיימ ;דיל-סגנילירפ ןיימ ;ףמַאק ןיא ;םירצמ תאיצי :טַאטשלעדע

 עבַאגסיױא רעד ןיא) רעריטרַאמ יד ;ןסָאנעג יד וצ ; טייהראוו יד וצ ;גנונעפָאה

 ("רעבמעווָאנ רעט-11 רעד, דיל סָאד טסייה ,2 דנאב ,1925 עװקסָאמ ,"סעמע; ןופ

 -רַא יד וצ ;לגעז רעטיור רעד ;ןדלעה עשלַאפ ןוא ערהַאװ ;ןשטנעמ עקיטנייה

 ַאיַאקסווָארעּפ עיפָאס ;רעטסעװש ןיימ וצ ;טסול טימ גניז ;ןעיורפ-רעטעב

 -טנװָא רעד ;ץרעמ רעט-123 רעד :רעדליביץרעמ ; עיליטסַאב ןופ לַאפ רעד

 .קָאלג

 -כיד םענופ ןעמָאנ ןטימ ןבירשעגרעטנוא ןענייז רעדיל עטנכערעגסיוא עלַא

 ןבירשעגרעטנוא שלַאפ גנולמַאז רעד ןיא זיא "םירצמ תאיצי, דיל ןייא .רעט

 ,"יקסוועשטניוו}

 עכעלטע טקורדעגרעביא "דנוב, רעד טָאה "?טייהיירפ, גנולמַאז עבלעז יד

 ןוא עטרעסערגרַאפ עטייווצ ַא סױרַא ווענעשז ןיא זיא 1905 רעבמעצעד ןיא .לָאמ

 ּפָאקרעטנוא ןטימ ,"טייהיירפ, ןעמָאנ ןרעטנוא ךיוא ,עגַאלפיוא עטעברַאעגרעביא

 ץבַאגסױא רעד ןיא ןענייז ןטַאטשלעדע ןופ ."םיריש ןוא רעדיל ערענָאיצולָאװער,

 רוטַאנ ,דלעפטכַאלש ןפיוא : ייווצ ךָאנ ,רעדיל עטנכערעגסיוא-רעירפ יד ץוח ,ןירַא
 : ,טזָאלעגסיוא ןצנַאגניא ָאד ןיוש זיא "םירצמ תאיצי, ,שטנעמ ןוא

 -סױרַא;, ,(?רָאי) קרָאי וינ ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא גנולמַאז עבלעז יד

 : עקירעמַא רַאפ ףיוקרַאפ טּפיוה -- "דנוב/, ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןופ ןבעגעג

 יונעג טקורדעגרעביא ןענייז גנולמַאז רעד ןיא ,ייוודָארב טסיא 202 ,שטיווערוג .מ

 .עבַאגסיױא רעוועגעשז רעד ןיא יוװ ,ס'טַאטשלעדע רעדיל עבלעז יד



 231 טייהיירפ ןופ גנַאזעג סָאד

 ןופ ןבעגעגסױרַא ,(עגַאלפיוא עטייווצ) ךובלמַאז ַא .גנַאגפיוא-ןוז ןרַאפ (2

 ,עוענעשז ;דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא

 אקוד ןוא ,רעדיל 4 זיולב גנוטכיד ס'טַאטשלעדע ןופ רימ ןבָאה ָאד .1904 ץרעמ

 ;דיל-טעברַא סָאד :ַָאטינ "טייהיירפ, גנולמַאז רעד ןיא ןענייז סָאװ עכלעזַא ץלַא

 ןופ -- 2 עטצעל יד) רעבעוו יד ;ןושארה םדא ;טסייז וד ןוא טסרעקַא וד ןוא

 .(ענייה

 -ַאיצָאס עשיליוּפ יד ןופ עבַאגסיױוא ,1904 ןָאדנָאל ,עטכידעג-רעטעברַא (3

 .ד ןופ רעדיל 10 טלַאהטנא עבַאגסיוא יד .,(טַאמרָאפ רעניילק) ײטרַאּפ עשיטסיל

 ,טַאטשלעדע

 גַאלרַאפ (ןשידנוב) ןופ ךובלמַאז רעטייווצ ,(רעדיל) ןעקנופ ןוא ןעמולב (4

 רוטַאנ, : טַאטשלעדע .ד ןופ דיל ןייא רָאנ טקורדעגּפָא זיא ָאד ,1906 ,"טלעוו יד;

 ,"שטנעמ ןוא

 "טלעוו יד, גַאלרַאפ ,עשרַאװ ,(רעדיל ןופ ךובלמַאז ַא) עפרַאה עיירפ יד (5

 .ןטַאטשלעדע ןופ רעדיל 10 ןײרַא ןענייז גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא 7

 1917 ,"טלעוו יד, "דנוב; ןופ גַאלרַאפ ,טפעה רעטשרע ,רעדיל רעטעברַא 6
 . רעדיל 2 טקורדעגּפָא ָאד ןענייז גנוטכיד ס'טַאטשלעדע ןופ .(?)

 עכע?טע ןעוועג אמתסמ) (1) רָאי ,עשרַאװ ,רָאטַאמַאלקעד רעטעצרַא (
 ס'טַאטשלעדע רעדיל 27 עקידרעטייו יד טקורדעגּפָא ןענייז ָאד .(סעגַאלפיוא

 רעזדנוא ;קָאלג-טנעװָא רעד ;רעטעברַא רעד ;לָאב ַא ףיוא :;ןסָאנעג יד ןַא

 עקירעגנוה יד ;ףמַאק ןיא ; םַאלפ רעד ןיב ךיא ,דרעווש סָאד ןיב ךיא ; טייהיירפ

 עגַארפ-סעגאט יד ;טסול טימ גניז ;רעקעװ רעד ; ףיוא טכַאװ ;עטַאז יד ןוא

 סע ;טנלע :;שטנעמ ןוא רוטַאנ ;האווצ ןיימ ; דיל-גנילירפ ןיימ ; םיורט ןיימ

 וצ ;ןיטעג סטייהיירפ יד ;סטרעוװרָאפ ;עיליטסַאב רעד ןופ לַאפ רעד ;טגָאט

 רעטיור רעד ; רעטכיד ייווצ ; רעטעברַא םוצ : ןעיורפ רעטעברַא יד וצ ; טניירפ ַא

 .העובש יד ;לגעז

 עיירפ יד, גַאלרַאפ ,(ףמַאק ןוא טיונ ןופ רעדיל גנולמַאז ַא) ןעגנַאלק (8

 ןעוועג זיא סָאד -- ?טנגוי עיירפ יד, .,ןטייז 32 ,(?1912 ,ץיווָאנרעשט ,"טנגוי
 ןופ ןבעגעגסױרַא ,רעטעברַא-טנגוי עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןַאגרָא רעד

 שדוח --- ,ךיירטסע ןיא טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ

 ,טַאטשלעדע ,ד ןופ רעדיל 2 טקורדעגּפָא ןענייז גנולמַאז רעד ןיא .,לַאנרושז

 רעבמעטּפעס ןעט-1 םעד :ָאד ןענעכייצרַאפ וצ ךיוא זיא טנַאסערעטניא

 רעכעלטנכעוו-ייווצ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד גרעבמעל ןיא סױרַא זיא 2

 רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןופ ןַאגרָא ,רעטעברַא רעד; שידיי ןיא גנוטייצ

 טריסנָאנַא סרעדנַא ןשיווצ .(רעכאנ לרַאק -- רָאטקַאדער) עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ

 וינ ןיא "דנָאפ-ןרושָארב ןשיטסילַאיצַאס, םעד ןופ סעבַאגסיױא 7 "רעטעברַא רעד,

 .?טַאטשלעדע .ד ןופ עטכידעג-סקלָאפ , זיא סעבַאגסיוא עקיזָאד יד ןופ ענייא ; קרָאי
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 רעטעברַא ןשידיי ןופ ליומ ןיא 2

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא ךָאנ

 סָאװ רעדיל טַאטשרַאװ ןיא ןעגנוזעג לעוּפ ןוא רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה גנוג

 ,ןשטנעמ-סטעברַא ןעמערָא םענופ עגַאל ערעטיב יד ןוא טיונ יד ןבירשַאב ןבָאה

 רעייז ןוא עטתיבה לעב רעד ןוא תיבה לעב םענופ תולעמ ענייש יד ןעגנוזַאב ןבָאה

 יד .טַאטשרַאװ ןופ םילעוּפ יד ןוא ךעלדיימ יד ,ךעלגניינרעל יד ןעלדנַאהַאב ןפוא

 עטקיטייװעגסיוא עכלעזַא טימ לופ ןענייז רעדיל-סקלָאפ עשידיי ןופ ןעגנולמַאז

 ןַא ןעועג ךיוא ,בגא ,ןענייז רעדיל עקיזָאד יד .ןעגנַאזעג עטרעטיברַאפ ןוא

 ךיז טָאה רעדיל יד ןיא ,גנובעלסיוא רעכעלטלעוו וצ ןבערטש םענופ קורדסיוא

 ןשידיי םענופ טײקנגָאלשרעד יד ןוא טײקלַאטנעמיטנעס יד ןסָאגעגסױא ךיוא

 | .טיונ ןוא עינַאװערָאה ןופ ןשטנעינ

 ןוא טײקיטסולספמַאק ,טייקיניזטסואווַאב ןסקַאװ ןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו

 ןופ טעטש ערעסערג יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעייר יד ןיא טײקטריזינַאגרָא

 ; ןטיבעג דיל-רעטעברַא םענופ רעטקַארַאכ רעד ךיוא ךיז טָאה ,דנַאלסור ןקילָאמַא

 ןוא ףמַאק ןופ ,ןביולג ןוא טומ ןופ רענעט עיינ טרעהעג םיא ןיא ךיז ןבָאה סע

 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד .ןייזטסואווַאב ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ,טפַאש'רבח

 סעצָארּפ רעד רעבָא ,שינעפרעדַאב עקיזָאד יד טקידירפַאב סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 תודע .רעטייוו ןעגנַאגעגנָא זיא דיל ןופ טיבעג ןפיוא טייקשירעפעש רעמינָאנַא ןופ

 ,רעדיל-סקלָאפ ןופ ןעגנולמַאז עכיײרלָאצ יד לָאמַא רעדיוו ןענייז

 -וועגניז רעד טָא ןגעוו ןטקַאפ עטנַאסערעטניא רעייז רעביא טיג קַאווטיל ,א

 רע ןעוו טייצ רעד ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ טייקשירעפעש רעשיטעָאּפ ןוא טייקיד

 ,עכלעזַא ןעוועג זיא טייצ יד, :גנוגעוװַאב-לזיירק רעד ןיא ןיירַא זיא (קַאװטיל .א)

 :ןעגנוזעגסױרַא טָאה רעטעברַא ןשידיי םעיינ םענעריובעג טשרָאקָא םענופ ןעוו

 "ייוועניא ןייז רַאפ רעטרעוו טכוזעג טָאה רע ;טלופרעביא ןעוועג זיא ץרַאה ןייז

 טכייל ןעוועג םיא רַאפ ןענייז סָאװ ,רעדיל ןיא ןענופעג ייז טָאה רע ןוא ןוגינ ןטסקינ

 טקישעג קַאװטיל .א זיא 1896 חסּפ ךָאנ ."ןדײרוצסױרַא טכייל ,ןייטשרַאפ וצ

 תבש ןטשרע םעד .גנוגעווַאב-רעברַאג יד טרָאד ןריפנָא ענעמשָא ןייק ןרָאװעג

 ןוא דלַאװ ןיא לזײרק-ריזינַאגרָא םעד טימ ןּפָארטעגפיױנעצ ךיז טָאה רע ןעוו

 סעּפע ריא טָאה, : ןָאטעג גערפ ַא םיא ןעמ טָאה ,ןגָארפ עטסטנעָאנ יד טדערעגמורַא

 לזיירק ןייז טימ טנעגילעטניא רעד טנרעל ןָאגרָאמס ןיא ?ןעגניז םוצ סעיינ

 טָאה ,קַאװטיל .א טלייצרעד ,עיצַאטיגַא עקידנעגניז יד; ..."רעדיל-רעטעברַא

 ןעוו ,קסניּפ ןיא 1899 ןיא .רעטעברַא ןוויטימירּפ םענופ ןצרַאה םוצ טדערעג רעמ

 רעירפַא רימ ןבָאה ,רעטעברַא-ךעלעבעווש יד ןריזינַאגרָא וצ ןביױהעגנָא ןבָאה רימ

 ,קירבַאפ ןפיוא עגַאל רעד ןגעוו עיצַאמַאלקָארּפ עטריפַארגָאטקעה ַא ןזָאלעגסױרַא

 ןבָאה םורַא ךָאװ ַא ןיא .לג"דא עיצַאטַאולּפסקע רעפרַאש ןופ ןטקַאפ עטלוב ןגעוו

 -עברַא םוצ, סיקסוועשטניוו : רעדיל ייווצ ףַארגָאטקעה ןפיוא טּפַאלקעגּפָא רימ

 יד ."ןברַאטש לעװ ךיא זַא ,טניירפ עטוג ,ָא; ס'טַאטשלעדע ןוא "טניירפ-רעט
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 םשור ןקיָאד םעד ןבָאה רעדיל יד ןוא םשור ַא טכַאמעג טָאה עיצַאמַאלקָארּפ

 טָאה רעדיל יד טימ ךעלטעלב עטריפַארגָאטקעה יד .טקיטסעפרַאפ ןוא טפיטרַאפ

 ,ערעדנַא יד ייב ענייא ןבירשעגרעביא ייז טָאה'מ .טנעה יד ןופ ןסירעג טושּפ ןעמ

 ףיוא רעטעברַא עלַא ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .קיניײוװסיױא ףיוא טנרעלעגסיוא

 טנכערעג ןיוש ןיילַא ךיז ןבָאה ייז ןוא רעדיל עלַאגעלמוא יד ןעגנוזעג קירבַאפ רעד

 ,(223---226 ןטייז ,"ןעוועג סָאװ,) . .."ערעזדנוא רַאפ

 ןענייז סָאװ ,רעדיל עשידיי עטשרע יד; זַא ,עקַאט טלייצרעד קַאװטיל .א ןוא

 -לעדע ןעוועג ןענייז ,ןליױּפ ןוא עטיל ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג רעטעברַא יד ךרוד

 ךיא זַא ,טניירפ רעטוג ,ָא; ;?ןעגניז ךעליירפ ,רעדירב ,ךיא םוק יו; :ס'טַאטש

 רימ; ;"טשינ ךימ ףור ,עזומ ,ָא; ;?גנַארד ןיא ןוא םערוטש ןיא, ;"ןברַאטש לעװ

 רעטעברַא יד וצ; ; ַאיַאקסװוָארעּפ עיּפָאס וצ ;"ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו

 ."ןעיורפ

 -- רעטעברַא ןשידיי ןװָאסַאמ םוצ טרילעּפַא ןבָאה רעדיל ס'טַאטשלעדע .ד

 ס'טַאטשלעדע .עידָאלעמ ,טייקידוועגניז ,םרָאפ ,ךַארּפש ,טלַאהניא רעייז טימ

 -רעד ןבָאה ייז ,טייקיטכירפיוא ,טייקרַאבלטיממוא ךס ַא טגָאמרַאפ ןבָאה רעדיל

 ןוא טײקיטסולספמַאק ,טומ טקעװעג ןבָאה ייז ;טיונ ןוא ןבעל ןתמא םעד טלייצ

 ןבָאה רַאפרעד ןוא ;לַאטנעמיטנעס ןוא וויטימירּפ ןעוועג ןענייז ייז :טסעטָארּפ

 רימ .םעד ןגעוו ןגָאז תודע ןָאק זדנוא ןופ רעדעי .ןעמונעגנָא קרַאטש ױזַא ךיז ייז

 ךָאנ ןעגניז ןוא ןעגנוזעג ןבָאה --- עקירעמַא ןיא יאס ןוא עּפָארײא ןיא יַאס --- עלַא

 סָאװ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז טכייל רעייז זיא סע ןוא .רעדיל ס'טַאטשלעדע .ד טנייה

 רעד ןופ ןעניגַאב םייב טַאהעג ןבָאה רעדיל עקיזָאד יד גנוקריוו עלַאסָאלָאק ַא רַאפ

 ,םלוע-ןסַאמ םעד ףיוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 :"?רעפמעק עשידרערעטנוא, ןרָאומעמ ענייז ןיא טלייצרעד ןיוועל םולש

 ןעוועג רעדיל יד ךיוא ןענייז ,סעיצַאמַאלקָארּפ ,ךעלכיב עלַאגעלמוא יד יוװ ױזַא;

 יד ןגעק ףמַאק רעייז ןיא ןסַאמ יד ןרעטסײגַאב וצ ,ןעיצרעד וצ לטימ רעטוג ַא

 ןעמ טָאה ,רעדיל יד ןעגנוזעג טָאה ןעמ ןעוו .גנוריגער רעד ןוא םיטַאבעלַאב

 ןיימ, ס'טַאטשלעדע ןעגנוזעג טָאה ןעמ ןעוו .דיל ןופ טרָאװ ןדעי טבעלעגרעביא

 טיירג ןעוועג רעטעברַא יד ןענייז ,גנולמַאזרַאפ רעמייהעג ַא ףיוא דלַאװ ןיא "האווצ

 רעטעּפש ןוא ,ריביס ןיא ןרעוו טקישעגסױרַא ,ןרעוו וצ טריטסערַא טונימ עדעי

 וליפא ,םזירַאצ ןגעק ןעגנוטערטסױרַא ענעפָא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו

 ,(124--133 .ז) "ןרעוו וצ ט'גרה'עג

 ןופ ייווצ ןיוועל םולש טגנערב ,1897---1896 ןיא קסנימ ןגעוו קידנלייצרעד

 ,דיל ַא ס'ץרּפ זיא ענייא : ןעגנוזעג טָאה עמ סָאװ רעדיל ערעלוּפָאּפ טסלָאמעד יד

 ייוצ יד רָאנ טגנערב רע ."ןעיורפ רעטעברַא; :ס'טַאטשלעדע -- ערעדנַא יד

 סקעז עקירעביא יד זַא טזייוװַאב סָאד .דיל ס'טַאטשלעדע ןופ סעפָארטס עטשרע

 ןיא זַא ,ךיוא זיא טנַאסערעטניא .ןעגנוזעג טינ ,טנעקעג טינ ןעמ טָאה סעפָארטס

 ; ױזַא ןעגנוזעג הרוש עטירד יד ןעמ טָאה עפָארטס רעטייווצ רעד

 ."ןטיירפשרַאפ וצ טכיל ןוא תמא זדנוא טפלעה;
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 רעשידיי רעד ןופ שוחיךַארּפש רעד ."ןטיירברעפ וצ; : טייטש ןטַאטשלעדע דוד ייב

 .ייגנוטכיר רעקירעהעג רעד ןיא טעברַאעג טָאה עסַאמ

 טלָאמעד זיא סָאװ ס'טַאטשלעדע דיל טייווצ ַא ךיוא ןָא טפור ןיוועל םולש

 לָאז ןעמ האווצ ַא טזָאל רעטעברַא ןַא רעכלעוו ןיא דיל ַא; ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג

 ןוא ,"טלעוו רעיינ ַא רַאפ טכַאלש ןיא ןלַאפ טעוװ רע ןעוו ןסעגרַאפ טינ םיא ןיא

 ערעדנַא יד .דיל םענופ סעּפָארטס ייווצ עטשרע יד רָאנ טגנערב רע ,לָאמַא רעדיוו

 .טקנעדעגרַאפ טינ ,טנעקעג טינ יז טָאה עמ ,ןעגנוזעג טינ ןעמ טָאה ,סע טסייה ,ַײװצ

 ..* ןלעפעג טינ רשפא ,רעווש וצ ןעוועג םינּפַא ןענייז ייז

 ןטַאטשלעדע ןגעוװ ןקורדנייא-טנגוי ַא רַאפ סָאװ ,ןענָאמרעד ךיוא ָאד רימָאל

 ןופ ןדָאזיּפעק ענייז ןיא .ןע'נעזייר םהרבא ייב ןבילבעג ןענייז סע רעדיל ענייז ןוא

 עקיוָאד סָאד; :"ףמַאק ןיא; דיל ס'טַאטשלעדע ןגעוו רע טלייצרעד "ןבעל ןיימ

 .םשור ןכעלסעגרַאפמוא-גנַאל ,ןקרַאטש ַא טכַאּמעג רימ ףיוא טָאה *ףמַאק ןיא; דיל

 -בלַאה םעד טימ ,רעטרעוו עדנעמַאלפ טייצ ּױעבלעז רעד ןיא רעבָא עוויאַאנ יד

 ןיא טכָאקעגפיוא ןוא טקעװעג ןבָאה ,ןוגינ ןקידנרעטנומפיוא-בלַאה ,ןקירעיורט

 וליפא ןוא טייקטנעָאנ ןיימ ןוא ןעגנוקירדרעטנוא יד ןגעק ףמַאק ןופ ןליפעג יד רימ

 ,?טַאטשלעדע דוד, -- רמרמ ןמלק ייב טױיטיצ) "עטקירדרעטנוא יד וצ עביל

 ,(344 .ז ,1950 ףוקיא גַאלרַאפ

 עטשרע) ןטפירש ס'טַאטשלעדע דוד וצ עדעררָאפ ןייז ןיא טלייצרעד ץטַאק .מ |

 ןבָאה טסיזמוא טינ; : (1910 ןָאדנָאל -- עגַאלפיוא עטייווצ ,1909 ןָאדנָאל עגאלפיוא

 טעטש עשידיי-שיסור יד ןיא רעדירב-רעירַאטעלָארּפ עדנדייל ערעזדנוא ייב ךיז

 ָאד ןוא .?טַאטשלעדע דוד ןופ ןפַאש ןוא ןבעל םעד ןגעוו סעדנעגעל טערליבעג

 ןיא ןבעגעגרעביא רימ טָאה -- דנַאלסור ןיא זדנוא ייב,, : ץטַאק .מ ןופ הרעה ַא טמוק

 .ןקילײה ַא ןגעוו יוװ ,ןטַאטשלעדע ןופ ןעמ טדער --- ןעזייר םהרבא ךערּפשעג ַא

 ןדער רעטעברַא ןוא ,ןבעל ןייז ןגעוו סעדנעגעל ענעדיישרַאפ םורַא רַאגָאז ןעייג סע

 .?ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רעדיל ענייז ןעגניז ןוא םיא ןגעוו

 טלייצרעד ןיילַא טָאה ןעזייר .א ,ץטַאק .מ ןופ תודע יד טינ ןפרַאד רימ רעכָא

 םעד טביײרשַאב רע .(54 .ז .ב .1) *ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע; ענייז ןיא םעד ןגעוו

 ןעגנוזעג; ןבָאה ייז .קלָאפרָאּפ גנוי ַא ,םיבורק ייב טניואוו רע ,2 רעטניוו

 ןעוועג זיא רעדיל ענעי ןופ סנייא .שידיי ןיא רעדיל ערענָאיצולָאװער עטשרע יד

 דיל *ענעטָאברַאפ, קרַאטש םגה עיײנ-לגָאּפש טלָאמעד ןוא עטנַאקַאב טציא סָאד

 רע סָאװ דיל עקיזָאד סָאד .טַאטשלעדע ןופ "ןבירטעג ןוא טסָאהעג ןרעוו רימ,

 גנַאל ,ןקרַאטש ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,הנווכ סיורג טימ ןעגניז ןגעלפ יז ןוא

 "רעוו עדנעמַאלפ טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא עוויאַאנ יד .םשור ןכעלסעגרַאפמיא

 טקעװעג ןבָאה ,ןוגינ ןקידנרעטנומפיוא בלַאה ,ןקירעיורט-בלַאה םעד טימ ,רעט

 ןוא "טייקטנעָאנק ןיימ ןוא גנוקירדרעטנוא ןגעק ףמַאק ןופ ןליפעג יד דימ ןיא

 .עטקירדרעטנוא וצ עביל וליפא

 ,ןטייק ןיא ,ןענַאריט ,זדנוא טדימש;

 .,טסייר זדנוא תויח עקיטולב יו
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 ,ןטיוט רָאנ רעפרעק רעזדנוא טנעק ריא

 ."טסייג ןקילײה רעזדנוא טינ ךָאד

 ןטכױלַאב ,ןשטנעמ עגנוי ייווצ יד ןופ ןעגנוזעג ,רעדיל עקיזָאד יד ןבָאה ךָאד

 יו ,טימעג ןיימ ףיוא רעמ טקריוװעג ,גנוגעווַאב רעיינ ַא ןופ ןלַארטש יד טימ ןיוׂש

 ."ןפַאש ןקיטסלָאמעד ןיימ ףיוא

 ןעווא : טלייצרעד ,ןענעזייר .א ןופ רעגניי ךס ַא זיא רעכלעוו ינרַאשט לאינד

 קירוצ 50 רָאי ַא טימ רעדירב ערעטלע עניימ ןבָאה ,לגניי א ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא

 : ; דיל סָאד רדס ןכָאנ חסּפ ןדעי ןעגנוזעג קַאמשעג ץנַאג טַאהעג ןיוש

 ןדימַאריּפ ןופ דנַאל םעד ןיא

 ,טכעלש ןוא זייב גינעק ןייא רַאוװ

 ןדיי עלַא ןרַאוו טרָאד ןוא

 ...טכענק סיהערפ ,רעניד םי'הערפ

 טָאד ךיוא זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ....רעטציא טשרע זַא ,הדומ ךיז ךיא ןיב

 טימ זיא סָאװ ,ןטַאטשלעדע דוד וצ טרעהעג דיל-"םירצמ תאיצי, עטנָאמרעד-ןביוא

 ינרַאשט .ד רימ לָאז) *טלעוו רעד ןופ ןרָאװעג ןטינשרַאפ גנוי ױזַא קירוצ רָאי 0

 ,רעניד ענייזצ :שרעדנַא ןטַאטשלעדע ייב ךיז טנעייל הרוש עטצעל יד : ןייז לחומ

 .("טכענק ענייז

 טנעדיצניא רעקידרעטייוו רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןוא דנריר רעייז

 ,ענדָארג ןבעל ,קענירק לטעטש ןיא קיײרטס-רעברַאג ןטשרע ןטנַאקַאב םעד תעב

 טָא ןגעוו תונורכז עטקורדעג-טינ ס'ניוועל אבא ןופ גוצסיוא ןַא ןיא .1897 גנילירפ

 יד ןופ ךיז ןטלַאה םעד ןגעוו רעטרעוו עכעלטע; ; טלייצרעד טרעוו קיירטס םעד

 א ..,קיירטס ןופ טייצ ןיא ןעגנוזעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלדיל יד ןוא רעקיירטס

 ייב האובת ןדיינש ,רעדלעפ יד ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעג זיא רעקיירטס לייט רעסיורג

 ןעמ טגעלפ טכַאנרַאפ .גָאט ַא סעקיּפָאק 20 ןעמענ טגעלפ עמ .םיצירּפ עקימורַא יד

 ןטכעלפסיוא ןגעלפ ערעדנַא ,ןטעקוב ןוא ןעמולב ךעלטניב טימ טָאטש ןיא ןײגנײרַא

 ןעגניז גנורעטסייגַאב רעסיורג טימ ןוא ,ּפעק יד ףיוא ןָאטנָא סע ןוא ךעלצנערק

 "ןעיורפ רעטעברַא יד; :; רעדיל ס'טַאטשלעדע רקיע רעד ,רעדיל ערענָאיצולָאװער

 ?סנימ ,שידיי ףיוא רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס יד --- יקסרוגא .ש) ,"ףמַאק ןיא; ןוא

 .(246 .ז ,2 .ב ,5

 יד ןענייז ,גנולייצרעד ס' קַאוטיל .א ןופ ןעזעג ןיוש סע ןבָאה רימ יו רעבָא

 ןעוועג טשינ ,רעדיל ס'טַאטשלעדע עקַאט ייז ןשיווצ ןוא ,רעדיל ערענָאיצולָאװער

 ,עיצַאזינַאגרָא יד .גנוגעוַאב ריא ןוא עסַאמ רעד ןופ גנוניישרעד עשיכיטס ַא טַאלג

 -עג שוריפב טָאה ,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב רעטעּפש ןוא עשיטסילַאיצָאס-שידיי יד

 ןוא טײרּפשרַאפ קיניזטסואווַאב טָאה יז ,טנעמורטסניא ריא רַאפ דיל סָאד טכַאמ

 -לָאמעד יד ןיא רדסכ ןרירוגיפ עקַאט רַאפרעד ןוא .רעדיל עקיזָאד יד טצונעגסיוא

 -וצ --- ןרענָאיצולָאװער עטריטסערַא ןופ *סָאלעיד, ןוא ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ עקיד

 -לשדע ןופ רעדיל ךיוא ,סעיצַאמַאלקַארּפ ןוא ןרושָארב "עשירעכערברַאפ , טימ ךיילג
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 ,ןטנעמוקָאד ערעדנַא ןשיווצ טָאה יקסרוגָא .ש רעטנָאמרעד רעד .ערעדנַא ןוא ןטַאטש

 טכעלטנפערַאפ ,עירעמרַאדנַאשז רעשירַאצ רעד ןופ ןוויכרַא יד ןופ ענעמונעגסיױרַא

 ןרָאװעג ןענופעג ןענייז עכלעוו ,סעבַאגסיוא עלַאגעלמוא ןופ גָאלַאטַאק ןופ עיּפָאק ַא,

 זיא רעכלעוו ,זיּפסא סעכדרָאמ םולש ןינַאשטשעימ רעװעליהָאמ ןופ ןכַאז יד ןיא

 1900 רעבַאקעד ןט-29 ףיוא טכַאנ רעד ןיא לעמָאה טָאטש ןיא ןרָאװעג טריטסערַא

 רעלעמָאה םעד ןגעוו ָאליעד רעבלעז רעד ןיא, ; טלייצרעד יקסרוגָא .ש .,*רָאי

 ס'טַאטשלעדע ןופ לייט ַא ןופ גנוצעזרעביא עשיסור ַא ןענופעג רימ ןבָאה טעטימָאק

 רעבַאקעד ןט-29 םעד ןעמונעגּפָא טָאה עמ עכלעוו ,?ףמַאק ןיא, דיל רעטנַאקַאב

 - יעביא יד .ןידלָאג .ב עבָאד עטריטסערַא יד טכוזרעטנוא טָאה'מ תעב ,0

 ןוא ןרָאװעג טעברַאעגרעביא לסיבַא ןצימע ןופ זיא דיל ןופ ןזרעפ ףניפ עטצעזעג

 ענעדיישרַאפ ןיא טייצ רענעי ןיא טגעלפ'מ ױזַא יו ,רעטסומ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש

 רעטעברַא עשידיי יד ױזַא יו ךיוא ןוא דיל עטמירַאב עקיזָאד סָאד ןעגניז ןטנַאירַאװ

 ,רעװָאשװָאב ןוא טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו ןופ רעדיל יד ןרעדנע ללכב ןגעלפ

 ליומ וצ ליומ ןופ ןרעוו ןבעגעגרעביא רעדיל יד ןגעלפ טייצ רענעי ןיא לייוו רַאפרעד

 םענעי רעדָא םעד ןיא ןעגניז ייז טגעלפ עמ יוװ טול ןרעוו ןבירשרַאפ ןגעלפ ןוא

 .(290 .ז ,טרָאד) "טנגעג

 יד ןיא; :רענייז טעברַא רעדנַא ןַא ןיא טלייצרעד יקסרוגָא רעבלעז רעד

 םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ רימ ןעניפעג עירעמרַאדנַאשז רעקסבעטיוו רעד ןופ ןוויכרַא

 ןענופעג םיא ייב טָאה עמ סָאװ ,רַאפרעד רָאי 1899 ןיא רענָאיצולָאװער ַא ןופ טסערַא

 ."ערעדנַא ןוא "שטנעמ ןוא רוטַאנ; יוװ ,טַאטשלעדע דוד ןופ רעדיל ענעבירשעגרעביא

 םעד טײלגַאב רעטכיד ןטייוו ןוא ןטנַאקַאבמוא םענופ רעדיל יד ןבָאה ױזַא טָא

 ןוא טַאטשרַאװ ןיא טעברַא רעד ייב -- דנַאלסור ןשירַאצ ןיא רעטעברַא ןשידיי

 ףיוא ,ךעלביטש-םעדיוב ףיוא ןוא דלַאװ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ףיוא ,קירבַאפ

 ,סַאג ןיא סעיצַארטסנָאמעד תעב ,טעטימָאק ןוא ?עקדָאכס, ןופ ןעגנוציז עטסנרע

 ?עוועג ךיוא ןענייז רעדיל ס'טַאטשלעדע ןוא .םירבח ענעלַאפעג ןופ תויוול ףיוא ךיוא

 רעד ןגעוו ןזייווַאב עטערקנָאק ןוא תודע יד סרעקנעה ןוא ןעמרַאדנַאשז יד רַאפ

 ןעמיורט וצ טגאוועג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ "טייקשירעכערברַאפ,

 .טייקכעלרעדירב ןוא טייקיטכערעג ןופ טלעוו רעיינ ַא ןיא רדס-ןבעל םעיינ ַא ןגעוו

 דילטקלָאפ ןעמינָאנַא ןפיוא גנוקריוו ס'טַאטשלערע 3

 ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא דיל ס'טַאטשלעדע ףיט יװ

 ןעמינָאנַא םוצ וצ ךיז טקוק עמ ןעוו טשרע ןעמ טעז סָאד ,ןטכיש-רעטעברַא ןוא

 ןוא טלַאהניא ןפיוא ןטַאטשלעדע ןופ ןעגנוקריוו יד טריזילַאנַא ןעמ ןוא דילסקלָאּפ

 "רַאפ ךיז ןבָאה זילַאנַא ַאזַא טימ ,.דילסקלָאפ םענופ ליטס ןוא ךַארּפש ,רעטקַארַאכ

 "שידיי יד ןוא ןאמהעל לאומש טסירָאלקלָאפ רעװעשרַאװ רעטנַאקַאב רעד ןעמונ

 ןופ ןטַאטלוזער עקינייא טימ .יקצידוקס .ז ןוא גייווצנעזָאר .א רעשרָאפ עשיטעווָאס

 .רעזעל ערעזדנוא ןענאקַאב ָאד רימ ןלעוו סעידוטש ערעייז
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 עפָארטס רעטייווצ רעד ןיא .*סױרַא טגָארט; דילסקלָאפ ַא טגנערב ןַאמהעל .ש

 : ךיז טנעייל

 ןפַאלקש עמערָא יד ןעיײרּפַאב וצ ..,,

 ."טלעק ןוא רעגנוה ןדייל סָאװ

 דיל ס'טַאטשלעדע ןופ ןעמונעג ךעלבעטשכוב ןענייז תורוש ייווצ עקיזָאד יד

 ; ױזַא סיוא ייז ןעעז ןטַאטשלעדע ייב ,"ףמַאק ןיא,

 ,ןפַאלקש עמערָא יד ןעיירפַאב;

 ."טלעק ןוא רעגנוה ןיא ןטכַאמש סָאװ

 דיל עקיזָאד סָאד ."רעדער יד ךיז ןעיירד לענש; דיל ַא טגנערב ןַאמהעל .ש

 -ַאװ ָאד ןענייז ןעגנולמַאז ערעדנַא ןיא ךיוא ;ןע'נַאמהעל ייב ןטנַאירַאװ ריפ טָאה

 ןפַאשעג ןענייז ןטנַאירַאװ עלַא יד זַא סױרַא ךיז טזייוו .דיל ןבלעז םענופ ןטנַאיר

 -לעדע ייב ."רעטעברַא רעד, דיל ס'טַאטשלעדע ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןרָאװעג

 : ױזַא עפָארטס עטשרע יד ךיז טנעייל ןטַאטש

 ,ןענישַאמ יד ןּפַאלק דליוו ,רעדער יד ןפיול לענש;
 ;סייה ָאז ,קיצומש ָאז זיא ּפַאש ןיא
 ,רעטצניפ טרעוו ןגיוא יד ןיא ,טלמוטרַאפ טרעוו ּפָאק רעד
 ,"סייווש ןופ ,ןרערט ןופ רעטצניפ

 : ױזַא דילסקלָאפ םעניא סיוא טעז עפָארטס עבלעז יד

 ,ןענישַאמ יד ןפַאלק סע ,רעדער יד ךיז ןעײרד לענשע;

 ,סַאג ןטארפינָאב יד ןופ קירבַאפ יד

 ,רעטצניפ ןרעוו ןגיוא יד ,טלמוטרַאפ טרעוו ּףפָאק רעד

 ."סיױװע ןוא טעברַא ןופ רעטצניפ

 ; ױזַא עּפָארטס יד ךיז טנעייל ,ןַאמהעל .ש ייב ,טנַאירַאװ רעדנַא ןַא ןיא

 ,ןענישַאמ יד ןפַאלק סע ,רעדער יד ןעיירד סע,

 ,סייה ןוא רעטצניפ זיא קירבַאפ ןיא

 ,לקנוט ןרעוו ןגיוא יד ,טיירדרַאפ טרעוו ּפָאק רעד

 ."סייוש ןופ ןוא ןרערט ןופ לקנוט

 "רעטעברַא רעד; דיל ס'טַאטשלעדע ןופ עפָארטס עטירד ןוא עטייווצ יד

 | ; יױזַא ךיז ןענעייל

 ,ןרערט ערעטיב ריא ,ןסיג ךייא ןיוש גונעג,

 ,קעלפ ַא טעברַא ןיימ ףיוא טכַאמ ריא

 -- ןַאמרָאפ רעד ןלזג רעד רָאנ טעזרעד סע ןעוו ןוא

 .קעווַא ןענַאד ןופ ךימ טביירט רע
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 !ןייז טינ אנקמ ןַאמרָאפ םעד ןעמ לָאז יו

 ,טיור יו ןוא טעפ זיא רע יו טעז

 --- רַאגיס ןייז טרעכייר ןוא ריב ןייז רָאנ טפיוז רע

 "! טיונ ןופ ,רעגנוה ןופ רע סייוו סָאװ

 : ױזַא סעפָארטס עבלעז יד ךיז ןענעייל דילסקלָאפ םעניא

 ,ןסיגרַאפ וצ ןרערט ,רערעטעברַא וד ,ףיוא רעה;

 ,קעלפ ַא טעברַא רעד ףיוא ךָאד טסכַאמ וד

 ,רעדרעמ רעד ,רעטסיימ רעד ןעמוקניײירַא טעוו דלַאב

 .קעווַא טעברַא רעד ןופ ךיד רע טביירט

 ,ןגָאלק טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ ,ןענייוו טשינ ךיא לָאז סָאוורַאפ

 ,טױר יו ןוא קיד יװ ,ןָא רָאנ םיא סטקוק
 ,ןרַאגיצ טרעכייר רע ,ריב סָאד ךיז טפיוז רע

 ."טיונ ןייק ןוא רעגנוה ןייק ןופ טשינ טסייו רע

 : סעיצַאירַאװ עכלעזַא ךָאנ טָאה ןַאמרָאפ-רעטסיײימ ןגעוו עפָארטס עטצעל יד

 ,רעדרעמ םעד רעטסיימ םעד ןייז אנקמ טינ ךיא לָאז סָאוװ רַאפ,

 ,טיור ןוא קיד ױזַא ךָאד זיא רע

 ,עווַאק זָאלג יד טעשטַאק ןוא עווָאלָאטס ןיא ךיז טציז רע

 ."טולב ןייז סיוא רע טגָאנ רערעטעברַא ןופ ןוא

 (ןַאמהעל ,ש)

 : טנַאירַאװ רעדנַא ןַא

 ,ןבעל סרעטסיימ םעד ןייז אנקמ טינ ךיא לָאז ױזַא יו

 י ,ףַארג ַא יו ,ךיא עז ןיש ךיז טבעל רע

 ,סעקרַאגיצ יד טרעכייר רע ;ןעניױו עטוג יד טקנירט רע

 ,?ףױרַא רעטעברַא ןפיוא ץלַא סָאד טגייל ןוא

 : טנַאירַאװ רעדנַא ןַא רעדיוו

 ,ןבעל טורַאב ַא זיא ןבעל 'סָאבעלַאב םעד,

 ,ףַארג ַא יו טבעל רע
 -- ןענייוו עטוג יד טקנירט ןוא ןגָאטימ עטוג יד טסע רע

 ."ּפָאק סרערעטעברַא ןפיוא ץלַא זיאיס+

 -סקלָאפ םעניא טנַאירַאװ ריא טָאה דיל ןבלעז םענופ עפָארטס עטצעל יד ךיוא

 .דיל

 :ןטַאטשלעדע ייב

 ,היח עדליוװ ַא ױװ םורַא טפיול ןַאמרָאפ רעד,

 .ףָאש יד הטיחש רעד וצ טביירט רע
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 ?ןדלוד ריא טעוװ גנַאל יוװ ,טטרַאו ריא טעוו גנַאל יוװ א

 *! ףיוא טכַאוו ,רעדירב-רעטעברַא

 :דילסקלָאפ םעניא
 ,היח עדליוו ַא יװ ױזַא ,רעטסיימ רעד ןײרַא טמוק ָאד,
 .ףָאש יד הטיחש רעד וצ טגָאי ןוא

 ,רעדירב ערעייט ,רעטעברַא ריא ,ןרעטייורעד ריא טעוו גנַאל יװ
 ."ףוס ַא רעטסיימ םעד ןופ טכַאמ ןוא ףיוא טייטש

 ןעוועג הכוז ןבָאה ?האווצ ןיימ, ןוא "ףמַאק ןיא, רעדיל ס'טַאטשלעדע ךיוא

 ןלעװ רימ .רעדילסקלָאפ יד ןיא ןעגנוריאיראוו ןוא ןעגנוכַאמכָאנ ענעדיישרַאפ וצ

 רעביא טקיש סָאװ ,ןטריטסערַא ןַא ןופ דיל ַא ןופ תורוש עקינייא ןעגנערב ףוס םוצ

 .ש ייב טכַארבעג טרעוו דיל סָאד .יירפ רעד ףיוא רעדירב ענייז וצ רעטרעוו יד

 טעװ רעזעל רעד .סרעלמַאז ערעדנַא ייב ןטנַאירַאװ ךיוא טָאה סע רעבָא ,ןַאמהעל

 : ןטַאטשלעדע ייב טגרָאבעגסיױא ןענייז סָאװ תורוש יד ןענעקרעד ךיילג

 ןרעלקַאב ָאד רָאנ ךייא טוט ,רעדירב;
 ןָאט וצ טָאה ריא סָאװ טעז ןוא
 ,ןבערטש ריא טלָאז טייהיירפ וצ
 ,ןָאפ ןטױר םעד ריא טלָאז ןגָארטסױרַא ןוא
 ,ברַאפ עטיור ענייז טימ ןָאפ םעד
 .טולב סרעטעברַא סעד ןופ טצירּפשַאב
 . גברַאטש טעװ ךייא ןופ דניירפ ַא זַא
 "טימ ןייג ריא טלָאז

 ענעדיישרַאפ ףיוא דילסקלָאפ סָאד טרעטכורפַאב טָאה עזומ ס'טַאטשלעדע

 טלַאהניא ןעמיטניא ,ןעמטיר ןוא ןקורדסיוא עיינ ןבעגעג םיא טָאה יז : םינפוא

 -סטעברַא םעד ןופ ןליפעג יד ןעגנערבסױרַא ןפלָאהעג םיֹא טָאה יז ,קיטַאמעט ןוא

 םיא טָאה יז ,ןעקנַאדעג ןוא ןעגנומיטש עיינ טימ טרעכיײרַאב םיא טָאה יז ,ןשטנעמ

 טלעוו ַא ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה יז ,טײקיטסולספמַאק ןוא טומ טימ טליפעגנָא
 .ןָאטעגפױא רעדנואוו תמאב ָאד טָאה יז ,סעידָאלעמ ןוא ןעגנַאזעג עיינ ןופ
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 רעטכיד רעד

 ,ןײטשרַאפ וצ רעווש זיא םיא ,רעטכיד םעד טינ טביולג

 ,ןכַאז רעטנזיוט טנייוואב רע

 ,ןייוועג ןייז טימ רעמ ךיז טקיווק רע

 . ןכַאל רעזדנוא טימ רימ יו

 ,ןרערט טימ טכַאל רע ,רעטכיד םעד טינ טביולג

 .טָאּפש ןוא םַאה טגיל ןייוועג ןייז ןיא

 ןרעלקרעד וצ רעווש זיא ? רעטכיד א זיא סָאװ

 . םָאג יװ ױזַא טינרָאג ןוא ץלַא זיא רע

 .("?רעטכיד ַא ווא סָאװ , :דיל סטַאטשלעדע ןופ)
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 טַאטשלעדע דוד ןגעוװ רעדיל

 הפוקת ַא ךרוד ךיז ןעיצ רעטכיד 19 ןוֿפ טַאטשלעדצ דוד וצ רָצדריל יד
 ,1053 ויב ,טיוט סטַאטשלצר} רַאפ ךָאנ ,1891 ןופ .רָאי 00 רעביא ןופ
 טטַאטשלצרצ !סצֹּפֶ טזײװַאב ןײלַא סָאד .טײצרָאי ןט00 ןײז וצ
 ןשיטשָאּפ ןרַאפ גנוגער  ַא יו  "האווצ; סטַאטשלצדצ ,טייקכטלנפורצּפ
 ןוא טייקבעלרצ רעשיטסילַאװדיא :  ןופ וויטָאמ םעד רַאפ גנונער .טרָאװ
 -ָאכ ןוא ; תומימת ,תוטשּפ רעטיטצָאּפ ןופ וויטָאמ ; טפַאשרצריטרַאמ
 .תוירחַא רטלַאיצַאס ןוֿפ וויט

 ןופ ויא ףינָאלָאטנַא רעניילק רצקיזָאד רעד ןיא דיל ףטשרצ סָאד
 רָצשיטסיברַאנַא רער וצ טרצחעג ךיוא טָאה סָאװ טצָאּפ ַא) דאבאב .מ .נ
 וצוו --- ןטַאטשלצר ייב ןטצבעג ךיז טָאה רע ,18031 רָאי ןופ (גנוטביר
 -ירֿפ , ,גנונעפָאה ןוא טסיירט ןופ ןעגנַאזעג --- טבצלצג ךָאנ טָאה .} .ר
 ןגנמה ןופ רָצדיִל טשימטלָאּפ עּפורג ַא טמוק רָאנריגד ,יןוויטָאמ-סנניל
 סָאװ ,ןטַארקָאמצר-לַאיצָאס יד ןוֿפ רשריֿפ---ץיווָאקליח---טיווקליה סירָאמ)
 ,({וצרצד רדיל רָאנ ןוא ,שיריי ןיא ןבירשעג ןרָאי נקי ןיא טָאה
 רָצדיל ףץקיזָאד יד ןיא .רלעפנעוָאר סירָאמ ןוא יקסיוצשטניוו סירָאמ
 ייווצ יד ןשיווצ גירק רפקיטלָאמעד רעד סורדסיוא םוצ זייוולייט טמוק
 סט ןצנייז ךיוא  .ןטַארקָאמער-לַאיצָאס  ןוא ןטסיכרַאנַא -- ןפננוטכיר
 ףוָארּפ ןיא ,קיטירק רעפרַאשט סטַאטשלצדצ דור ןנשק ,עשימצלָאּפ ,רעריל
 -טנ ךיו טָאה םיא יוװ ,טָאה סָאװ ,טץָאּפ ןריווטעי ןנעק ,ורעפ ןיא ןוא
 ,טסייג ןשיטסילַאיצָאס ןופ קיטצ ץלַאיצָאס יד טיהענּפָא קיטכיר טינ ,טכוד
 ,םצד ןנצוו גנַאלקּפָא ןַא ךיוא ךיז טרצה רצדיל יד טָא ןופ תורוש לייט ןיא
 .ןייז ףרַאד דיל סָאוװ

 ףיוא רצדיל-רקיורט יד ןפמוק רצדיל טשימצלָאּפ עבטלטע יד רָאנ
 ,ןטַאּפ טנרעדַאמ ,טקידרעטטּפש ןוֿפ רטדיִל ןעמוק טצצל םוצ .טיוט ןייז
 רָצד טמוק ייז ןיא .1953-1935 ןרָאי יד ןטיוװצ ןבירטקג ןצנייז ןוא
 ךָאנ ,נָעט עקיטציא יד ןיא ןקריוו רָעדיל סטַאטשלעדש יוװ קורדסיוא
 ,רצר --- .ןעננובעלרצביא-טלצוו עשיגַארט ןוא עקידנרעטישרפד עניײזַא
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 דַאבַאב .מ

 ט עָאּפ םוצ +

 (טַאטשלעדע .ד :טעמדיוועג)

 ,רעדורב רעכעלקילגמוא ,ךיד טעב ךיא ,טינ ןייוו

 ;ץרעמש ןייד ןיא סעגרַאפ ,ןרערט ענייד ּפָא שיוו

 רעדיל עקירעיורט ענייד יו ,וטסליפ

 !ץרעה סעמערָא ןיימ רעקיטש ּפָא ןדיינש

 ןטילעג ןיוש געוו ןייד ףיוא טסָאה וד ,ָא

 -- ,טיוג ןֹוא טנלע ליפ ,תורצ עכעלקערש

 ,ןטיזַארַאּפ טקירדעג ןוא טגָאיעג ןבָאה ךיד

 ,.טיוט ןוא ןבעל ףיוא טפמעקעג רעמיא וטסָאה

 סענורטס יד ןעגנילק קידנצפיז ,קידנצכערק ןוא

 ;לדיפ עקניטלַא ענעכָארבעצ ןייד ףיוא

 ,תוניק ערעטיב -- סעידָאלעמ זדנוא טליּפש יז

 -- ,דיל עדנענייוו ךעלרעמָאי ַא זדנוא טגניז יז

 ,ןבעל וצ ןָא גנַאפ ןוא גנוי ןיב ךיא ,ךיא רָאנ

 :קוק ַא ןבעג טלעװ רעקיטכיל רעד ףיזא ליוו'כ

 ,ןביולג ןוא ןּפָאה ךָאנ סעלַא ןיא ליוו ץרַאה ןיימ

 !קילג ןופ ןעמיורט שטָאכ ,ךיד טעב ךיא ,ךימ זָאל

 ןעגניז ךעלעגייפ יד ךעליירפ יו ,טסרעה

 ?דלעפ ןדנעילב ןיא ,רעדלעוו עדנשיור ןיא

 ,ןעגנירּפש ןוא ןצנַאט ךעלרעדניק יװ ,וטסעז

 !טלעװק ןוא ךיז טיירפ ,רעטנומ זיא סעלַא

 ,ןסיז םעד ,גנילירפ םעד ןופ ,ייז יו ,רימ גניז

 + טייוו ץנַאג ךָאנ זיא רע -- רעטניוו םעד ןָא סעגרַאפ

 ,ןסינעג סעלַא ןופ ,ןבעל םעד ןופ לי ךיא

 .טייצ בָאה ךיא לייוו ,ךָאנ גנוי ןיב ךיא לייוו

 .(טיוט סטַאטשלעדע רַאפ םישדח 10 ,1 ,רעבמעצעד ןטפ2 .ש .ַא .פ)
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 וא אושאוסחותאו 01 ס. טסםפזםסז

 ,ץרַאה סעדנליפ ,סעדנביל ַא ןוא ן| טיוט זיא רע

 ,ןבערטש סעקילייה ןוא עביל טימ לופ ץרַאה ַא

 ,ץרַאמש ןוא קיטייו ןופ ןסירעג ןוא טסערּפעג

 .ןבעל ןוא ןּפַאלק טרעהעגפיוא טָאה

 ,טנַאה עכעלרע ,עלעדע ןַא ןוא ! טיוט זיא רע

 ןבעגרעביא ,יירט רָאנ רעמיא טָאה סָאװ ,טנַאה ַא

 ,דניירפ עדנדייל ,עמערָא עלַא טנידעג

 .ןבעל ןוא ןביירש טרעהעגפיוא טָאה

 ,טיי-טש ןיא ןלַאפעג ,רעפמעק רעד זיא טיוט ,ָאי

 ; ןבערטש ןקיליײה ןייז רַאפ ףמַאק ןרעטיב ןיא

 -- ,טייצ רעד רַאפ גנוי ,טַאטשלעדע זיא ןברָאטשעג

 !ןבעל טעװ ןוא טבעל רעבָא טסייג ןייז

 ,טעּפָארּפ-טייהיירפ רעד ,רעגניז רעד זיא טיוט ,ָאי

 -- ,רעדירב ןוא ןדַארעמַאק עיירפ יד ןופ טייוו ,טייוו

 ,טעָאּפ רעד טבעל ךָאד ,עריל יד זיא טיוט ,ָאי

 !רעדיל עכעלצרעה יד ,עסיז יד ןבעל ךָאד

 טיירטש ןיא ןייג וצ ןענרעל זדנוא ןלעוװ ייז

 ;ןלַאפעג רעפּפָא ןַא זיא רע סָאװ ,סעלַא רַאפ

 ,טײרַאב ןייז רע יוװ ,ןענרעל זדנוא ןלעוו ייז

 ,ןלַאעדיא יד רַאפ ןברַאטש ןוא ןבעל וצ

 ךַאבַאב .מ ,נ .(1809 ,"דנוירפ רעטעברַא ,)



 טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל 246

 יקסוועשטניוו סירָאמ

 רעדיל עשימעלַאּפ יידד

 טַאטשלעדע דוד וצ
 (טנעמגַארפ)

 ,רעקיטירק רעגנערטש ,ךימ טספָארטש וד

 ; דיר עטלעטשרַאפ-בלַאה טימ
 רעקיטילָאּפ ןייק טינ ןיב ךיא
 ,דייל רימ טוט סָאד :גָאז ןוא
 ,רעכעלרע ןַא ןַאמ ַא טסיב וד
 ריד רַאפ זַא ,רימ ביולג ,ָא

 רעכעלרעפעג קיטירק ןייד זיא

 ,רימ רַאפ יו ,רעגרע ןוא

 ,רעכעלרע ןייד ,דניירפ ,רימ ביולג ,ָא

 ,גנַאלק-רעדיל רעסיז ןייד

 רעכעלרעה ,רענעש ןעגנילק טלָאװ
 ,גנַאזעג ןיא האנק ןָא

 טרעוו דיל סָאד .טיוט סטַאטשלעדע רַאפ םישדח רָאּפ ַא ,1892 רָאי ןיא ןבירשעג)

 דוד, :ךוב סרמרמ .ק ,עז .טּפירקסונַאמ ַא סיקסוועשטניוו סירָאמ ןופ טריטיצ ָאד

 .(1980 רָאי ןיא סיורַא ,128 .ז ,/טַאטשלעדע

 (* ךלעפנעזָאר םירָאמ

 רעקיטירק עניימ וצ

 עדנעקנעד רעקיטירק עכעלקריוו ןעד ןלעפ

 ? קיטקַאט ןוא ץרַאה טימ ,גנודליב טימ

 ,עדנעקנערק ךעלרערימש ,ךעלרעצַארק עשירַאנ סָאװ

 ? קיטירק ןביירש וצ ךיז ןביולרעד

 ענעדנובעג ןלעז ןוא רעצרעה טימ עכלעוו

 ,סַאנרַאּפ םוצ ףורַא ךיוא ןליוו

 ,גנוטייצ-רעטעברַא רעד ןיא טכעלטנפערַאפ דלעפנעזָאר סירָאמ טָאה דיל סָאד (+

 סטַאטשלעדע ףיוא רעפטנע ןַא ןעועג אמתסמ זיא'ס .1890 ,רעבמעטּפעס ןט12 ןוֿפ

 -לעדע דוד ןופ ןקיטירק עֿפרַאש ערעדנַא ףיוא ןוא ?רעטכיד עשינַאגרַאשז , לקיטרַא

 ףיוא .רוטַארעטיל .רעשינָאגרַאשז, רעשידיי רעד ןיא דנַאטשוצ םעד ןגעוו טַאמש

 טַאטשלעדע דוד ךָאנרעד טָאה ,טסוג סדלעפנעזָאר טיול ,דיל שימעלָאּפ ףרַאש סדלעפנעזַאר

 .דער --- .עוָארּפ ןיא ייס ןוא דיל ןיא ייס טרעפטנעעג
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 ,ענעדנושעג ןשטנעמ רָאנ סעלַא ןיא ןכוז סָאװ

 ? סַאה ןוא סעבמָאב ןוא ןטייק רָאנ

 ,קידנעמַארג רָאנ ןטליש ,ןרעדיֹולּפ סָאװ קידנעטש

 -- טיירב זיא סָאװ ליומ ַא ןבָאה עכלעוו

 קידנעמַאדרַאפ ךיוא דימ טינ ןרעוו סָאװ ,םיצקש

 . . . טייב ןיא ןעמולב שקידלושמוא יד

 עטקיטולברַאפ ןופ טציירעצ ,טרעטסײגַאב ןרעוו סָאװ

 --- םַאלפ ןופ ןוא ךיור ןופ ,סרעּפרעק

 ,עטקיטומטנַא ,ןסורט עשיּפמערט ,ךעלטנגייא

 ,םס ןופ יװ ּפעלק ןופ ןכייוו סָאװ

 ,קידנעלדיז ךיז עקַאט ןייז וצ טרערַאפ ןכוז ייז

 ; רעלוּפָאּפ גירק ךרוד ןרעוו וצ

 -- ,קידנעלדיפ דימ ןרעוו ןוא ,ןפמיש ןוא ןעלבמיצ ןוא

 ..!רעווש זיא ןעמָאנ ַא ןגירק ךָאד

 ןגנמה
 (ץיוװָאקליה --- טיווקליה סירָאמ ןופ םינָאדוװעסּפ)

 רערעדנַאװ ַא ךיוא
 (="לערַאקסַאּפ , ןדנזיירטימ טיימ וצ סורג ַא

 ןרָאי עטלַא יד ןיא ןיב ךיא ךיוא

 ;ןעוועג רערעדנַאוװ לקיטש ַא

 ,ןרָאּפַאב טעטש עליפ בָאה ךיא ךיוא

 .ןעזעגנָא רעדנואוו ליפ בָאה ןוא

 ןעמַאזוצ ךייא טימ ןעזעג בָאה ךיא

 ,טַאלב שינַאגרַאשז סעקיצומש ַא

 ןעמָארג ןיא ןוא עזָארּפ ןיא טפמיש סָאװ

 ,טרפבו ללכב טריטסעטָארּפ ןוא

 ןביוא יװ זיא -- ?ןגנמה , ;םינָאדוװעסּפ ַא סטַאטשלעדע דוד -- לערַאקסַאּפ (

 ןופ רעריפ רעטמירַאב ,(ץיווָאקליה) טיווקליה סירָאמ ןופ םינָאדוװעסּפ ַא ,ןבעגעגנַא

 שידיי ןבירשעג רע טָאה -- 1899 -- טייצ רענעי וצ .עקירעמַא ןיא ןטסילַאיצַאס יד

 רעפטנע ןַא ןעוועג זיא דיל עקיוָאד סָאד .רעדיל-עדנַאגַאּפָארּפ עכעלטע ךיוא ןוא

 ןיא ,ןכַאו-טַאטשלעדע ערעדנַא ףיוא ןוא ,/רערעדנַאו רעד , דיל ַא סטַאטשלעדע ףיוא

 ,ןדַארַאּפ-יַאמ יד רַאֿפ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עקיטלָאמעד יד טריקיטירק טָאה רע עכלעוו

 .טסיכרַאנַא יד ןסייררעטנורַא ןוא ןעלדיז ןרַאפ ןוא ,עלעטסעק-םיטש םוצ ןפיול רַאֿפ

 .דער ---
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 ןליוו ןזייב ךרוד ןוא טייהמוד ךרוד

 ,רועיש ַא ןָא ןגיל יז טביירש

 ןליװקסַאּפ *עשיאייטרַאּפמוא, ןזא

 .ריא ןטכַארַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ףיוא

 ןטעָאּפ רָאּפ ַא ןעזעג בָאה ךיא

 ,בָאג-רעטכיד ןָא ןוא טנעלַאט ןָא

 ןטעבעגמוא ךָאנרעד ןכַאמ סָאװ/

 .בַאשזד ַא ךָאװ רעדעי ףיוא ריא רַאפ

 ךעלגניי ליפ ןעזעג בָאה ךיא

 ,טײל-סטעברַא רַאפ ןקידערּפ סָאװ

 ךעלגניצ עטַאלג טימ קידנקעדרַאפ

 .טייהנסיוומוא ענעגייא סָאד

 ,רענעמ ערַאװ ךיוא ןעזעג בָאה ךיא

 ,יידיא רעד רַאפ יירט ןפמעק סָאװ

 ,רענעה יד יװ טינ ךיז ןסייר סָאװ

 .יירשעג סיורג ןייק טינ ןכַאמ סָאװ

 ,ןליב ערעדנַא ןעוו ,ןטעברַא יז

 ; ץונ ןוא ןיז ַא ןָא ןעיירש ןוא

 ,ןליװקסַאּפ יד רעביא ןכַאל ייז

 .ץומש םעד רַאפ רעכעה ןעייטש  ייז

 רעװַאשווַאב .י

 טַאטשלערע רוד ןופ ננוקנעדנַא םוצ

 (טיוט ןייז ןופ גָאט םעד ןיא ןבירשעג)

 ,רעטציא ךיז גרָאברַאפ ,ןוז עסיז

 טכַארּפ-ןלַארטש ןייד ןייא לקיוו

 ערַאמכ רעטיירב ,רעטיירב ַא ןיא

 . . . טכַאנ יד יװ ,רעטצניפ ןוא ץרַאװש

 ןעז טינ טציא ןענייש ןייד ליוו'כ

 ,ץרַאה ןיימ זיא שינרעטצניפ ןעוו

 לקניוו רעדעי ,רעדעי ריא ןעוו

 .ץרַאמש-ןלעז טימ טליפעג זיא

 למיה רעד ךיז ןעיצרַאפ לָאז

 ,םור ןוא דנור ןקלָאװ ַא טימ
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 -- ןפערט רעיורט רעטציא רָאנ ליוו'כ
 ,םוטעמוא רעיורט ןפערט

 לגייפ ןלָאז רעמייב יד ףיוא

 ,םוטש ןוא קירעיורט ןציז

 ןגיוב דנעצפיז לָאז דרע רעד וצ

 ,םולב ענייש יד דלעפ ןיא ךיז

 ןדנעוו ,ןרעק ךיז לעװ ךיא ואוו

 . ,טנייה רעיורט ןפערט ריא לָאז

 ןגָאלק ןפלעה רימ רוטַאנ לָאז

 . . . טניירפ-ןשטנעמ ןרָאװ ַא ףיוא

 ,לביטש רעמערָא ןַא ןיא ,ןטרָאד

 טעב ן'פיוא טרעווילגרַאפ טגיל

 -- רעפמעק ַא ןופ עכייל יד טציא

 : טצָאּפ-רעטעברַא ןַא ןופ

 ןדייל עליפ ,עליפ יד ךָאנ

 ,טייצ-סנבעל רעצרוק ןייז ןיא

 ,תורצ יד ךָאנ ,ןגרָאז יד ךָאנ

 ,טײרפַאב טציא םיא טיוט רעד טָאה

 טרעױדַאב טָאה סָאװ ,ץרַאה ענעי

 ,טכענק עכַאװש ,עמערַא עלַא

 טייהיירפ ןייק טינ ןבָאה עכלעוו

 -- טּכער-ןשטנעמ לסיב ןייק ןוא

 ןטלַאשעג טָאה סָאװ ,ץרַאה ענעי

 ,לַאטיּפַאק סָאד טיירב ןוא טייוו

 טלדנַאװרַאפ דרע יד טָאה עכלעוו

 ;לָאטרעמָאי ןרעטסניפ ַא ןיא

 ,ךיא דייר סָאװ ךא רָאנ ,ץרַאה ענעי

 ןעּפ ןיימ ךָאנ זיא ךַאװש וצ ליפ

 | ,רעטסומ ַאזַא ןלָאמוצּפָא

 .ןעוועג ראוו זיא ץרַאה ןייז יו

 רעלעפ יד רע טָאה טקוקעגוצ

 ,טלשוו רעשלַאפ ,רעטכעלש רעד ןופ

 ןכַאװש םעד וצ עביל טימ ןוא

 ,טלעטשעג ףמַאק ןיא ךיז רע טָאה

 ,סעלַא רע טָאה טרעפּפָאעגפיוא

 ,ּפיצנירּפ ןקיליײה ןייז רַאפ
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 ערעל-ןשטנעמ ערָאװ יד ןוא

 ,ּפיל ןייז ןופ ןסָאלּפעג זיא

 :סעלַא רע טָאה טרעפּפָאעגפיוא

 -- דניזעגזיוה עצנַאג ןייז ,ךיז

 ןטייו רעד ןופ ןציז קיאור

 . . . דניז ַא םיא ייב ןעוועג זיא

 ןגינעגרַאפ ףיוא טקוקעג טינ

 ,טייצ רעטכעלש רעד ןיא רע טָאה

 -- ןסייהעג טָאה ןגינעגרַאפ

 ,טיירטש םעד רָאנ ןצעזוצטרָאפ

 ןזעוועג ןענייז ןרָארפרַאפ ןעוו

 ,טנעוו יד בוטש ןיא זייא טימ בָארג

 עביל-ןשטנעמ יד טָאה טלָאמעד

 .טנערבעג קרַאטש ןצרַאה ןייז ןיא

 ,ןפָאלשעגסיוא טינ -- טכַאניב טעּפש

 ,דימ ןוא קירעגנוה ,קיטשרוד |
 ןסעזעג ןיילַא ליטש רע זיא

 ,דיל-סטייהיירפ ןייז קידנביירש

 הרוש עדעי סָאװ ,דיל ענעי

 ,לַאנגיס-סגירק רעקרַאטש ַא זיא

 ,ןפַאלקש עלַא ןקעוואוצפיוא

 ,לַאטיּפַאק ןגעק ןפמעק

 ,ןרערט עסייה ,עמערַאװ ,ןרערט
 טרָאפ רעמיא ןסילפ ןגעלפ

 ,לטעלב עדעי ףיוא גיוא ןייז ןופ
 .טרָאװ סעדעי ,סעדעי ףיוא ןוא

 ןליב רעד םיא טָאה טרַאעג טינ

 . . . טניה עדליװ עדנַאב רעד ןופ

 ,ןזָאל סָאד רע טגעלפ ץפיז ַא טימ

 ,טניוו ןטימ ןײגקעװַא לָאז סע

 רעפמעק רעד זיא ןלַאפעג ,ךָאד

 ,דלעפ ןפיוא עלַא ןשיווצ

 ןברָאטשעג ךָאד -- ןלַאפעג ָאי

 ,דלעה רערָאװ ַא יו ,רע זיא

 -- ?עדנע ןייד זיב טינ ךיז ןיא ביולג,

 .רַאװ ןוא גולק ,טרָאװכירּפש ַא טגָאז



 45 | טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל

 ןעמוקעג זיא עדנע ןייז !טעז

 . . . רַאפרעד רַאֿפ תודע טצעי טגָאז

 ,עדנייפ ןוא דניירפ םיא טגָאז

 ;ווַארב רע זיא ןברָאטשעג זַא

 :עיידיא ןייז ןטיבעג טינ

 !װַאלקש םענופ גנואיײרפַאב יד

 ןעמוקעג זיב -- ןסיבעג טינ

 טכַאמרַאפ טָאה ןוא טיוט רעד זיא

 קיבייא ףיוא םיא ןגיוא ענייז

 ...טכַאנ רערעטסניפ ,רעקיבייא רעד רַאפ

 ,ןברָאטשעג טסיב וד !טָאטשלעדע

 ,ץרַאמש-ןטלעװו םעד רעמ טינ טסליפ

 טעדנואוורַאפ טָאה טיוט ןייד ךָאד

 ,ץרַאה ןיימ רימ ךעלקערש ,ךעלקערש

 ,ךיז טסיירט ךיא ךָאד ,ןברָאטשעג טסיב
 ,טסייג רעסיורג ןייד טבעל סע לייוו
 ,ןעגניז רָאנ דיל ןייד לעװ ךיא ןעוו

 . . . טסיירט ַא רימ רַאפ ןייז סע טעוו

 ןעמוק טעוװ טייצ יד ,סייוו ךיא ןוא

 ,ץנַאלג ןלופסטייהיירפ םעד טימ
 ,ןגייל רענייא רעדעי טעוװ ןַאד

 ,1899 ,רעבָאטקָא ןט7 ,ץנַארק-ןעמולב ַא בַארג ןייד ףיוא

 (ןָאטסָאב) ןהַאק .ס

 םע רוט ש ןיא

 ,ףיש עסיורג ַא ,ףיש ַא עז ךיא

 ;רעמ ןפיוא טלגעז עכלעוו

 ,סעילַאוװכ יד יז ןפרַאװ ךעלקערש
 .רעה ןוא ןיה ךיז טגייב יז ןוא

 ןסָארטַאמ ןייק ןטרָאד ךיז ןעעז סע
 ;ןָא ריא טריפ ,טייטש רענייא רָאנ

 ,ןזָאלב ,ןסיימש ,ןסייר ןטניוו

 .ןָאק ןיא טייטש ןבעל ןייז ןוא
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 ןקילב ןפרַאװ ןגיוא ענייז

 ; ןַאעקָא ןטיירב ןפיוא
 ,ןלַאנגיס עכעלרעפעג טיג

 ןַאמ םעד טינ טרעפטנע רענייק

 רענעלק טינ רָאג טרעוו טומ ןייז ןוא

 ;שַאר ןוא לענש טרָאד טפמעק רע ןוא

 לגעז םייב ָאד ,רעדור םייב ָאד

 .סַאּפמָאק םעד ךיוא טכַארטַאב ןוא

 ןעגנולשרַאפ טָאה ןסָארטַאמ ליפ

 . . . םי רעזייב ,רעדליוו רעד ןיוש

 ןבילבעג טרָאד ךָאנ זיא רענייא

 ,םַאלפ ןוא טומ טימ טפמעק רע ןוא

 ,ןעגנילשרַאפ ךימ ךיוא םי רעד געמ,

 ,"ןייג טנורג וצ ףיש רעד טימ

 ,רעפמעק רעד ךיז וצ ליטש טלמרומ

 *, . . ןייטש ךיא לעװ ןטסָאּפ ןיימ ףיוא;

 ןעמרוטש רערעמ ךָאנ םי רעד געמ;

 ; ןזָאלב ,ןסייר געמ טניוװ רעד ןוא

 ,ןפמעק ךיא לעװ דנע וצ זיב,

 .ןזָאלרַאפ טשינ ןטסָאּפ ןיימ לע;

 ,ןרעו ןעגנורּפשעצ םי רעד געמ;

 ,ןריפ ץלַא ךיא לעוו ףיש ןיימ ןוא;,

 ,ןעקניז ךיא לעװ םעזוב ןייז ןיא;

 ."ןריפמואירט דנגיז רעדָא;

 טרעטיברע קרַאטש ױזַא טפמעק רע ןוא
 ,רעוש טעצכערק יז ,ףיש יד ןוא
 ,ןעקנוזרַאפ םוהת ןיא יז טרעוו דלַאב
 .רעמ םעד ןופ םעזוב םעד ןיא

 :ןטפול רעד ןיא ןעגנילק רעטרעוו
 */. . טרָא ןיימ ףיוא ךיא לעװ ןברַאטש,

 "!ןטסָאּפ ןיימ ףיוא ךימ טניפעג טיוט,

 ,טרָאװ עטצעל סָאד ןַאמ םענופ (ןעוועג זיא) סָאװ

 ןוא טַאטשלעדע .ןָאדנָאל ,1809 ,21 רעבָאטקָא ,"דניירפ רעטעברַא רעד ,)

 .(1802 ,רעבָאטקָא ןט17 םעד ןברַאטש
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 ןיליעז) ןילײז י

 רעטעברַא ,)

 ןילײז ר

 .ו ייב *(

 טלעוװו יד ןוא טייהיירֿפ יד
 (טַאטשלעדע .ד ןופ קנעדנָא םוצ)

 ,טכַאנ רעד ןופ סיוש ןיא טגיוורַאפ טפנַאז ןעוו

 -- ,טלעװ עסיורג יד טור ,ךעלדירפ טפָאלש

 טכַאזַאב ,ליטש עזומ ןייד טגייטש ןַאד

 ,טלעצעג ןעיולב ,ןפיט ןופ ּפָארַא

 ,ּפָארַא ליטש ,טייהיירפ יד טגייטש ןַאד

 ;ןייר ןוא ץלָאטש טייהיירפ עקילייה יד

 ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא טימ ןוא

 .ןייטש רבק םייב יז טביילב

 ,לָאט רעד טפָאלש סע ,גרַאב רעד טפָאלש סע

 ,טפור ךָאד -- דלעפ סָאד ,דלַאװ רעד טּפָאלש סע

 לָאמַא טימ ךיז טגָארט ,קידרעטיצ ןוא
 ,טפול רעליטש רעד ךרוד עמיטש ַא

 טעבעג טימ טרָאד טינק רבק םייב

 (* ,קילב ןטזָאלעגּפָארַא טימ טייהיירפ יד
 -- טעָאּפ ןדנפָאלש םעד טפור יז

 !קירוצ דניק ריא טלעוו יד טעב סע

 .(1802 ,"דניירפ

 טעַאּפ םוצ
 (טַָאטשלעדע .ד :טעמדיוועג)

 -- רעדיל עקיטכעמ עדנסייר ענייד ,טעָאּפ

 ,ץרעה סעמערָא ןיימ רעקיטש ףיוא ןסייר ייז

 רעדיוו דלַאב ,ןדליוו ַא רענוד ַא ךיא רעה דלַאב

 ,.. ץרעמש ןוא רעמָאי ןופ רענעט עדנגָאלק יד

 ,ןענַאריט יד ךולפ ַא ,ףרואוורָאפ ַא ךיא רעה דלַאב
 : טכער רעזדנוא סיפ טימ ןטערט ןוא ןביור ייז
 ,ןענַאװ זיב, :ףורסיוא ןלופצרעמש ַא ךיא רעה דלַאב
 "? טכענק רָאנ ןענַאװ זיב ,ןפַאלקש רָאנ ןענַאװ זיב

 ."קילב ןטקנעזעג , : טיוטש ןילייז
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 ןעגניז סעלופלַאװק ןייד םענרַאפ ךיא ןעוו ןוא

 -- ,טייק ןיא עטדימשעג ,עגנוי ךעלעמילב ןופ
 ,ןעגנירּפשסורַא טסורב רעד ןופ ץרעה סָאד רימ ליװ ןַאד
 ,טיוט ןוא ןבעל ףיוא ןפמעק רימ ךיז טליוו ןַאד

 ,ןדיז רימ טוט טולב סָאד ןוא דליוװ ךיא יירש !*ףמַאק םוצ;

 !יינ סָאד ןופ טמַאלּפ רע ,טרעקַאלפ רע רעייפ רעד

 :ןדירפ רעד זיא טנָאנ ןעד ,עטקירדעג ריא ,ףמַאק םוצ
 !יירפ ןייז ןזומ ייז ,עגנוי ךעלעמילב יד

 .(1897 ,רַאונַאי ןט15 ,"עמיטש רעטעברַא עוירפ ,,)

 ץיװַאנערּפ .ש .י

 טײצרָאי ןטשרע םוצ

 (טנעמגַארפ)

 ,רעטכיד-סטייהיירפ ,ךיז ףָאלש ,ךיז ףָאלש

 -- םור ןגנוי ןייד ןיא
 ,בארג"ןטיוט ןייד םורַא סעלַא

 ! םוטש רענייטש יוװ זיא
 לבעז ןטימ ןלַאפעג טסיב

 ! טכַאלש-סטייהיירפ רעד ןיא

 4 2 ,רעװַארב ,ךיז ףָאלש ,ךיז ףָאלש

 ץיוװָאנערּפ .ש .ו .טכַאנ רעגנַאל רעד ןיא

 ,ןביל טײהרַאװ טנרעלעג טסָאה

 ;טכעלש זיא סָאװ ןסַאה

 רעדיל-רעיורט ןעגנוזעג טסָאה

 .טכענק ןטסיוװ םעד ןופ

 ,טרעביוצַאב םיא טָאה דיל-םערוטש ןייד

 ! טעָאּפ רעשילמיה

 ,טײהרַאװ רעד דניק ,ךיז ףָאלש ,ךיז ףָאלש

 .טעב ןטלַאק ןייד ןיא

 ,ןסירעגסיוא וטסָאה ךָאנרעד

 . . . טייב רעדליוו רעד ןופ

 -- טייקדליו רעד ןיא ,ןטרָאד טָא ןוא



 255 טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל

 -- ! טייזרַאפ ךעלעמילב

 -- ןעמולב עגנוי ןעילב סע ןוא

 (*! טכיר סע ןייש יװ ,ךא

 ,רעקנעד רעכייר ,קיאור ךיז ףָאלש

 ! טכילפ ןייד ןָאטעג טסָאה

 -- רעדרעמ רעדליו רעד ,טיוט רעד ךָאד

 !טרעטשעצ טלעוו ןייד טָאה

 ןכָארבעצ לענש טנגוי ןייד טָאה

 ,דרעווש-סנקערש ןייז טימ

 -- טעברַא ןייד ןופ ןסירטנע ךיד

 !לַאעדיא ןסיז

 עלעז ענייר ,ךיז ףָאלש ,ךיז ףָאלש

 .לאט ןצרַאװש םעד ןיא

 עמיטש םערוטש ַא רעה ךיא ָאי

 : דיל "סעטצעל; ןייד ןיא

 ןעגניז ךיא לעװ רבק ןיימ ןופ,

 ."דיי ןוא טסירק ם'נופ

 ןלַארטש-ןענוז ןופ טינ ןעגניז

 ,םולב-סגנילירפ ַא ןיא

 -- ןטייק ערעווש ,ערעווש ןופ רָאנ

 ! םוטנפַאלקש םעד ןופ

 טקרעמַאב ףרַאד -- טָאה ץיװָאנערּפ .1898 ,רעבָאטקָא ןט20 ,"דניירפ רעטעברַא ,)

 שטָאכ זַא טזייװַאב סָאד ,גנוטכיר רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד וצ טרעהעג -- ןרעוו

 שואויטרַאּפ -- !קיכָאק וצ ןיוש לָאמַא -- קיכָאק טלַאמעד ךיז ןבָאה ןעגנוטכיר עדייב

 רעביא -- דיל .ןעמעלַא טּפַאכעגמורַא דיל סטַאטשלעדע רעבָא טָאה ,טגירקעגמורַא

 .דער -- (!ןצענערג-ייטרַאּפ

 .טעטפוד ,טקעמש -- טכיר סע ;דרעווש -- לבעז ; רבק -- בָארג-ןטיוט (+
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 ךלָאגנייר קחצי

 דיל -רעיורט
 (טנעמגַארפ)

 ךלָאגנייר קחצי

1 

 ןרָאװעג טציא זיא קירעיורט ןוא רעטצניפ

 ,טכענק רעטנזיוט ןופ רעצרעה ןיא

 ןרָאלרַאפ רימ ןבָאה רעדירב (טכירעגמוא) טכערעגמוא

 | ,טכער ןוא טייהיירפ ןופ רעפמעק ַא

 ןרערט טימ ןסָאגַאב רע טָאה טשרע ךיז טכוד

 ;טַאירַאטעלָארּפ עדנדייל סָאד

 :ןרעהרעד הרושב יד ,גנולצולּפ רימ ןפרָאד

 *! טַאטשלעדע דוד ןברַאטשעג;

 !טנייו ,רעדירב טנייוו ,ָא

 ,טנעלעגנָא ּפָאק םעד

 !טיור טכַאמ ןרערט ןופ ןגיוא יד

 דיילק ַא ןָא טיצ
 | . ףייל ןוא רעיורט ןופ

 ! טיוט סטַאטשלעדע ףיוא רעיורט ןיא

2 

 עפרַאה ןייז ןעגנולקעג רעמיא טָאה קיטכערּפ יו

 -- !ץרעה עדנליפ סעדעי טרירעג
 ,עפרַאש יד רעדעפ ןייז סע טָאה קיטכיר יו

 -- !ץיעמש סרעטעברַא םעד טױעדלישעג

 ןבעגעגרעביא ךיז טייהיירפ ןוא טײהרַאװ וצ

 ,טנוזעג ןוא בייל טימ ,עלעז טימ
 ןבעל ןגייא סלַא רעמ טבילעג טייהשטנעמ יד

 ,דניק ןייז ,גנילביל ןייז רַאװ קלָאפ סָאד

 | ,טכענק ַא ואוו ןעמ טָאה

 ,טכער זיא סָאװ ןָאטעג

 ;טנישעג םינּפ סָאד םיא טָאה

 ,טלעווקעג םענייא ןעוו

 -- טלייטרוארַאפ טיוט םוצ

 ,טנייוועצ ךיז דניק ַא יו רע טָאה |
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 ,ןפָאה ןוא גנוטסיירט ןופ ןדנוטש עטוג ליפ

 ,טפַאשרַאפ רעדירב ענייז רֶש טָאה

 ,ןפָאלשרעד טינ טכענ ןוא ןסערעד טינ געט

 ,טפַארק רעצנַאג ןייז טימ טעברַאעג

 ,רעדיל-רעיורט ענייז ןבָאה לָאמ לפיוו

 ! טרירעג ןרערט זיב ןפַאלקש יד

 ,רעדליב עקיטכיר טימ טלָאמעג טפנוקוצ יד

 !טריפעג ןטוג םוצ רָאנ קלָאפ סָאד

 טערטרָאּפ ןוא קרעוװ סָאד

 ,טעָאּפ ןזיד ןופ

 ,טייקיבייא ןַא זדנוא ייב טביילב

 *טַאטשלעדע; :םש רעד

 ,טַאירַאטעלָארּפ םייב

 ,טייצ רעקיבייא ףיוא ןביילב טעוו

 ךרוד ןבעגעגסיורַא ,/רעגניז טלעוו רעד , סדלָאגנייר קחצי ןופ ןבירשעגרעביא)

 .(1894 ,עגַאקיש ,ןיקציל בקעי

: 

 ןטעַאּפ ענרעדָאמ ןופ רעדיל
(1988----1988) 

 קיווײל ה

 םוידָאטַאנַאס דעוונעד ןוֿפ עדַאלַאב יד

 : ג נו ק ר ע מ ַא ב

 -נעד ןופ עדַאלַאב יד, עמעָאּפ רעסיורג סקיווייל .ה ןופ זיולב לייט ַא זיא סָאד

 ,"ןדע-ןג ןוֿפ רעדיל , :ךוב ןייז ןיא ןיירַא טשרעוצ זיא סָאװ ,"םוירָאטַאנַאס רעוו

 םענווא ןגעו עמעַאּפ ַא זיא'ס ."קרעוו עטלמַאזעג, ענייז ןיא רעטעּפש ןוא ,7

 םעד ןיא ןעוועגּפָא רעקנַארק-טכוזדניוש ַא זיא סָאװ ,ןַאמוינ ןתנ ,הלוח ןגנוי ַא

 ןיא םייגרַאפ ,ןבש ןייז ,טעָאּפ רעד יווװ ; ןברָאטשעג טרָאד ויא ןוא ,רָאי 18 םוירָאטַאנַאס

 טרעדנוה רעביא ןופ ,עמעָאּפ רעצנַאג רעד רעביא .ןעגנואעז עשירעריטרַאמ ןופ סנַארט

 רעד ךיז טרעה סע ןוא טַאטשלעדע דוד ןופ טלַאטשעג יד טרעיוה ןורעפ ףלעווצ ןוא

 ךיוא ."! ןברַאטש לעוו ךיא ןעוו ,טניײרֿפ עטוג ,ָא7 : שידק רעד ךעלטנגווא ,ןוגונ

 .םוירָאטַאנַאס רעוונעד םעד ןיא ןברָאטשעג ךָאד זיא טַאטשלעדע דוד

 "רָאה עטזיורקעגפיוא טימ גנוי ןביל , םעד ,ןַאמוינ ןתנ ןגעוו ךיז טלייצרעד סע

 ; רוד-סוחי ַא ןוֿפ ןיישּפָא ןלעה ַא ,ןטלַאהַאב ץרַאה ןיא ךיז ןיא טיהעג, :טָאה סָאװ

 ."רָאװ רעלעה ןוא רעטקיביארַאפ ַא ןופ ןטלַאטשעג-םיורט -- רעֿפמעק ,רעריטרַאמ
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 ןלעטש וצ ךיז ,טיירג ןיוש ןעוועג זיא ,לגנוו טלדייאעג סָאד טָא יו ךיז טלויצרעד סע

 -נָא רָאנ ."ןטויק ןוא ןייּפ ךרוד טלעוו רעיינ וצ טייג סָאװ , ,געוו-רעפמעק םעד ףיוא

 ץלַא רעבָא רע טָאה ,טעב םוצ טדימשעג .זיוה-קַאװיּפס םעד ןיא רָאג רע זיא ןעמוקעג

 דניירפ רעטסיירט ןייז .ןבעל סנשטנעמ ןופ טייקילייה רעד ןוא שטנעמ ןופ טמולחעג

 טנגעז רע ,ווירב ןטצעל ןייז טיוט ןרַאפ טביירש רע .רעטסעווש ןייז ןבילבעג םיא זיא

 ,לרעמיצ ס'גכש ןייז ןופ טכיל ,טנַאװ ןיא טכיל ַא םולח ןיא רע טעזרעד ָאד רָאנ ,ךיז

 טכיל ַא טעזרעד רע .זיוה-קַאװיּפס םעד ןיא ךיוא זיא סָאװ ,טעָאּפ ַא -- ןכש רעד

 .טנַאה ַא ךיוא ןוא

 : ךיל סָאד טייג'ס ןוא

 ןכש ןופ טנַאה יד טכייליפ ! טנַאה רענעמ ַא --

 -- ?טעָאּפ רעשידיי רעד -- טנַאװ רעביא ןופ

 ןכָארקעגכרודַא טנַאה זיא ױזַא יו רָאנ
 ? טעב ןייז ןיוש יז טגנַאלרעד טָא ןוא ,טנַאװ ךרוד

 ,ןגיל טינ ליוו ,ןכש רעד שטנעמ רענדָאמ ַא --
 ;לעצ ַא ןיא יו םורַא ךיז טרעדיילש רע

 ,ןוגינ ַא ןופ לוגליג ַא ךיז ןיא טגָארט רע

 ,לעווש קיטולב ַא ףיוא ןוקית ַא טכוז ןוא

 ,ןטכענ םיא קידנכוזַאב ,טָאה ןכש רעד
 ;טיױט סאזָאניּפש ןוא סענייה ןופ טדערעג
 ןטכעלפנעמַאזצ טנַאה ןייז טינ טציא טמוק יצ

 ?טייק-רעדנואוו ןייא ןיא עלַא ןופ טיוט םעד

 ,ןסיוורעד וצ ךיז ןעוועג םיא זיא טוג ,ָא

 ,טכַא ןרָאי ןגעלעג זיא ענייה זַא

 ,ןסילשרַאפ טינ ןגיוא יד טפמעקעג קרַאטש ןוא

 ,טכַאמעגוצ ייז טרָאפ טָאה רע ןענַאװ זיב

 רעה וצ ןעוועג םיא זיא טוג רעמ ךָאנ ןוא
 ,קנַארק ןגעלעג זיא עזָאניּפש ךיוא זַא
 ןרעװ לָאז ןיילַא טיוט רעד ,טריפעגסיוא ןוא
 .קנַאדעג סטָאג ןופ גנולַארטשסיױא-טפַאשביל ַא

 : רעטיצ רעכעלרעדנואוו ןימ ַאזַא --- ,עז ןוא

 -- !טַאטשלעדע דוד ךָאד טגיל רעוונעד ןיא --
 רעטירד ַא ןייז עזָאניּפש ןוא ענייה וצ

 ?טַאהעג ןעוו היכז ַאזַא ןיוש רעוו טָאה

 ,הזעה ןימ ַאזַא -- ,ףיוא רעדיוו טלכיימש רע

 (טעב ןופ גערב םוצ לַאפ ַא ייברעד טיג רע)
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 ,עזָאניּפש ןכעלטעג םוצ ךיז ןכיילג וצ

 ,טעָאּפ ןשיטנַאמָאר םעד ןענייה וצ

 רעמיטניא טײקמערַאװ טימ רעבָא רַאפרעד

 -- .טכיזעג סטַאטשלעדע דוד םיא טסירגַאב

 רעמיצ ןופ טנעװ יד ףיוא רעדיוװ זיא טָא ןוא

 :טכידעג ַא טנכייצ יז -- .טנַאה יד .,טנַאה יד

 ןברַאטש לע ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ,ָא; --

 ,ןָאפ עטיור יד רבק םוצ וצ טגָארט

 ,ןברַאפ עלעה יד טימ ןָאפ עטיור יד

 "-- .ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 ,יאדוװַא טוג זיא טיוט ןרַאפ ןעגניז וצ

 ; טרעשַאב טינ זיא ,טסעז וד ,סנױזַא רימ רָאנ

 ָאדַארָאלָאק ןופ דרע זַא ,טרעשַאב ָאי רָאנ

 .דרע ןגייא ןרעוו לָאז ,טעָאּפ ,ריד ךרוד

 ,ןברַאטש לעוװ ךיא ןעוו ,דניירפ ,עטוג ,ָא; --

 "-- = -- ןָאפ עטיור יד רבק ןיי מ וצ ךיוא טגָארט

 ןברַאש ןופ רירַאב טליפ גנולצולּפ ןַאמוינ ןוא

 .ןָאצ ףיוא ןָאצ ןופ טיורש עקידלקייּפ ןוא

 לגרָאג ַא ךיז סעּפע טיג זדלַאה סנַאמוינ ןיא

 -- -- -- .גנולש ַא טימ רעטנורַא קירוצ טלַאפ ןוא

 ןגרָאמירפ ןקיטכיל ַא ןיא טָאה ױזַא

 ,גנורעדנַאװ עטצעל סנַאמוינ ןביוהעגנָא ךיז

 8 אאששהכ  טמממאומו  םמואשאמו ועמעממעמתו טאעמאהמש םוטתמטאפ טמטטטאאפ !סםתתסאה -ןהטמאהשאס ןםמהתהההה = סאמהההוהה  םמווהההפ = ןמומווסאפ = םאהקהההה = םומתהמסס = אנתאמממש = ?התתהותה = םסונמומ

 ןביוש יד וצ םוא ּפָאק םעד ןײלַא טרעק רע

 ,טנָאקרעד םיא ןבָאה ייז .גרעב יד טעז רע

 ןביוהעג ּפעק עסייוו טימ גרעב יקַאר יד

 .טנָאנ ױזַא ןרעוו ייז ,ןָא ייז ריר שטָאכ

 ןעיינש עלעה ןיא טצוּפעגסיױא ןעייטש ייז

 ,טייק רעכעלרעדירב ןיא טדימשעגפיונוצ

 ןעייו ןציּפש רעביא ןעלגילפ עטיור ןוא

 ,טיינשרַאפ ,ןיילַא קידרעבליז ןרעוו ןוא

 האמ8  טאאאמוה / התוושהההה  (םתאשתמאה .סאממאאמ טאאהטואה ןםעטשאוא) טהאשמממ טאוהוהמוק (טסאתעהאה האממתאה ןמהטאתאה ןפוססאונ האתהוהאמ = ןםהוטוופ

 ,ןכַאלפ ןרעוו ןציּפש ןופ לָאמַאטימ ןוא
 ; ךיור ןצרַאװש רעטנוא ןעילט סיקַאר יד
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 ,ןכַארק יד ליטש ןרעוו סע .סיוא --- ןעמַאלפ יד

 .ךיוא --- ןַאמוינ ןוא ,ךיז ןשעל סיקַאר יד

 א

 (: רבק םענעפָא םוצ טכיירגרעד ןוא יוזַא טייג עדַאלַאב וד)

 א

 ,לביטש-הרהט רעוונעד ןיא ןַאמ ןעצ ,ןיינ ,ָא

 ,בורג רעטקעדעגּפָא ייב ןַאמ ןעצ ,ןיינ ,ָא

 -- ןבירשעגפיוא רעמונ ַא טימ לטערב ַא

 ,בוטש עיינ סנַאמוינ טציא ןייז טעװ סָאד טָא

 ,הבצמ סטַאטשלעדע טימ טפַאש'הנכש ןיא

 ; ןעצ ןענַאּפש ַא ,טייוו טינ ,ייר רעבלעז ןיא

 ,רבק סנַאמוינ ןטָאשרַאפ ןוא ןטָאשעג טָאה ןעמ

 .ןעוועג ןילַא ייברעד ךיוא ןיב ךיא ןוא

 טרעמַאלקעג ךיז טָאה ייברעד גיוא סָאד

 ,טינַארג ןש'מלוע-תיב סטַאטשלעדע ןָא

 ,טרעמַאהעגסיוא זיא ּפָאק ןייז טינַארג םעד ףיוא

 : דיל-האווצ עדנטײלגַאב ןייז ןוא

 ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ,ָא;

 ןָאפ עטיור יד רבק םוצ וצ טגָארט,
 ןברַאפ עלעה יד טימ ןָאפ עטיור יד,

 *--= -- .ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב;

 ,רעביא ץלַא טזָאל ןעמ .קעװַא ךָאנרעד טייג ןעמ

 ,טינַארג טלַא םעד ןוא רבק ןגנוי םעד

 ,רעביפ ןופ ךיירגינעק ןיא קירוצ טייג ןעמ

 ,טימ ייג ךיא ןוא .גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 -- ?רעװ ןעזעג ןעוו טָאה גָאט-רעדנואוו ןימ ַאזַא
 -- .ןעצ יד ,ןיינ יד רעעזלעה יד ץוחַא

 ,רעוונעד ןופ גרעב-יקַאר יד ןופ סנסופוצ
 ףעזעג טינ גנואעז ַאזַא רענייק טָאה
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 קיווייל ה

 דניירפ עטוג א

 (ןטַאטשלעדע ךָאנ רָאי קיצכעמ

 ןברַאטש לעוו ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ,ָא

 םערב רעטכַאמרַאפ ןיימ וצ וצ-טנייל

 ןברַאש סנדיי ַא ןופ שַא-ןייב ןפיוה ַא

 .םשה-שודיק לע םענעמוקעגמוא ןא

 חוכב ןעוועג טינ ןיב ןיילַא ךיא שטָאכ

 -- ,רע ואוו ןייז ןוא םיא טימ ןייז וצ
 חומ ןיימ ןיא הבשחמ ַא קידנעטש טנערב
 .רעהעג ןוא ךיא גנַאלַאב שא ןייז וצ זַא

 ןעגנערב ךייא טעב ךיא ׁשֵא ןפיוה םעד וצ ןוא
 דיל ןטצעל ַא ןופ עמייש-הרוש ַא
 ,ןעגנעה םוצ יצ ,הסיפת וצ ן'טּפשמ'רַאפ ַא ןופ
 ,דיי ןוא טעָאּפ ןייז רַאפ -- :אטח רָאנ ןייא רַאפ

 ,ןברַאג יירד ,ייווצ א וצ ךיוא טגנערב ןוא
 ,דרע-לארשי ףיוא ןעגנַאגעגפיױא ןענייז סָאװ
 ןברַא ייז זַא ןכייצ א ןייז ןלָאז יז
 ,דרעווש יד ןָאצ-רעקַא ןַא ףיוא ןדימשרעביא : םולח םעד

 -- ,ןטעבעג טַאטשלעדע ךיוא טלָאװ -- ,טינ טגנערב רָאנ
 ,ןָאפ עטיור יד טנייה רבק םוצ

 ,ןטערקעד-טיוט ןעמ טריצַאב ריא טימ ןמז-לכ

 .ןָאנבױא סעמרוט עלופ ןיא טגנעה יז ןמז-לכ
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 ?וס .א .מ

 דיל ןייד טרעטַאלֿפעג טָאה ןַאֿפ יד יו סױארָאֿפ

 ,טלייטעצ ןסַאלק ןיא ךָאנ טלעוװ יד זיא לייוורעד

 ,טימ רעד ןיא ךייט ןקיטולב ַא טימ

 ,סַאלק ןייד ןופ טסניד םעניא ,טַאדלָאס ַא ,וד ןוא

 ,דיל ןייד טימ טפמעקעג קיטומ טסָאה

 ,ןּפיל עטַאמ-יולב ןוא עכיילב סנירָאטײנ ףיוא

 ,טַאטשרַאװ ןיא ,ןישַאמ ייב ,בוטש סלדיימטסניד ןיא

 ,ןגיובעג סנקור-רעטעברַא רָאנ טָאה ימ ואוו

 ,טַאטשלעדע --- דיל ןייד ןעגנולקעג קיכליה טָאה

 ,ןדייל יד ןוא טיונ יד ןעגניזרַאפ וצ טינ

 -- ,טייצ יד ןגיוורַאפ וצ גנַאזעג טימ טינ

 ,ןדנוצעג רעצרעה ןיא רעפַאלקשרַאפ וצ סָאה רָאנ

 .טייק עשיפַאלקש יד ןסיירעצ וצ סַאה טימ

 ,טרעקַאלפעצ ךיז סַאג ףיוא טָאה ףמַאק-רעטעברַא ןעוו ןוא

 ; דיל ןייד טרעטַאלפעג טָאה ןָאפ יד יו סיוארָאפ

 ,ךיז טנערבעצ רעלעה ךָאנ רעצרעה ןיא ןרָאצ טָאה

 .טירט יד ןרָאװעג רעטסיירד ןוא רעטסעפ ןענייז

 ,ןפָאלרַאפ ךיז לייוורעד טָאה ךס ַא .ָא ,ךס ַא

 ; גירק ןופ ןטימניא ךיד טּפַאכעג טָאה טיוט טייז

 עטכישעג ןופ ךוב ןיא ןבירשרַאפ ןבָאה רימ

 ,גיז ןסיורג ןייא טינ ןוא טכַאלש עסיורג ןייא טינ

 רעדנעל ךרוד ןוא טעטש ךרוד רעכעה ץלַא ךיז טגָארט'ס ןוא

 .טַאירַאטעלָארּפ םענופ טָארט רעקיכליה רעד

 רעדיל ןרעטַאלפ סע ,ןענָאפ יד יו סיוארָאפ

 .טַאטשלעדע -- וד יו רעטכיד-רעטעברַא ןופ
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 יקסלאדאטס בקעי

 (*ט ַאטש לע דע דוד

 (טנעמגַארפ)

 -- :טַאטשלעדע דוד
 ,קידנרעמ רעמיא

 קידנרעוו רעמיא

 ,טלַארטש סָאװ ,טלַאטשעג

 -- :טלַאפ-רעסַאװ ןוא טלַארּפ

 טלַאּפשּפָא
 ,טכיזעג ןשירָאטסיה םענעי ןופ

 טײרּפשעצ זיא סָאװ

 ןעזסיוא ןצנַאג םעד רעביא

 תהיה יד חד חד קלָאפ ַא ןופ

 ,טייהיירפ ןופ קנַאדעג

 . =- טכיל ןופ קנַאדעג

 ,ןוז ןופ רענרעק

 -- ןיז ןופ ןעמָאז

 ,גנורעטיילרעד רעטסכעה רעד וצ --- ןיהַא

 ,רוא יהי ןופ קנַאדעג ןיא

 -- :ןיגַאב ןופ גנַאזעג ןיא

 ,עסַאר ןיימ ןופ טכילרוא ,ָא
 טײלגַאב -- טקילגַאב סָאװ
 הליפת ןיימ ,גנַאזעג ןיימ
 ןרעמַאק עטסואווַאבמוא יד וצ זיב וליפַא
 ,לעז רעשירָאטסיה-שידיי ןיימ ןופ

 .לעווש ןייד ףיוא
 -- ,טיוט ןופ םינּפ ןיא ןוא
 לעה יװ --- עז ןוא
 ,טסייג רעטרינרַאקניא ןייד
 ,רימ ןיא ףיוא ךעלרעה ױזַא טייג

 ,דנַאנעבלַאז
 ,טייצ ַא ןיא

 טיוט ןוא טיור ןעוו

 ט'סנק'רַאפ ךיז ןבָאה

 רַאפ טכיל , :גנולמַאז-רעדיל סיקסלאדאטס .ו ןוא ךיז טנופעג דול עצנַאג סָאד (*

 ."סנדָאל יד
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 == -- -- םַארג ַא וצ

 --- ןעמעלבמע יד -- לעג ןוא ץרַאװש ןופ ןוא

 ךעלזייה עקיטכעדרַאפ

 .ןַאמ רעכעלרע ןַא ןעוו ןטלעז טניואוו סע ואוו
 ,טייצ ַא ןיא

 "ןעמעש, םינָאניס רעד ןעוו

 ןלַאפעגסױרַא ןצנַאג ןיא זיא
 -- ךוברעטרעוו ןופ

 ,ךורעג רעקיטפיג ַא

 ,ךיז טײרּפש

 ,טצעז

 טעילַאמס

 .עקװעלירסַאק ץנַאג רעביא

 -- :טַאטשלעדע דוד

 ,ץרַאה ןיימ ןופ זיוה םעד ןיא

 ,זיוה ןיימ ןופ ץרַאה ןעמַאס םעד ןיא ןוא

 זיולק עטפושכרַאפ ַא --- לכיה ַא ךיא בָאה

 ,טלעטשעגפיוא ןעמָאנ ןייד ןיא

 ,טנגוט ןייד ןופ רעדניק יד

 ןרעייפ-לַאטסעװ טימ ןעוט
 טײקילַארטש רעד םורַא ןטערטפיוא

 .ןרַאטלַא ענייד ןופ

 ,טנָאנ רימ ןרעוװו ןבעל ןופ ןרַאפעג

 .טיוט רעד טינ רעמ רימ זיא דנעָארד

 טציא טגניז -- טיונ רעזדנוא

 רימ ךרוד

 דיל עקיזָאד סָאד

 ,רעדניק-םיכאלמ עגנוי ןוא

 סנרָאה עשינמיה ףיוא

 .גנַאג ןיימ ןיא גנַאזעג ןיימ ןטײלגַאב

 ןרָאכ עיינ רעבָא
 ןלעזעג עשירָאטַאמַאלקעד-שירָאטער ןופ

 -- ןענַאטשעגפיוא ןענייז
 ,דייר יד רַאפ ךימ ףָארטש טינ
 -- ןקינעּפשרעדיװ ַא ןופ טעברַא יד)
 (טייקילייה ןוא רַאפעג זיא

 ,דײרילַאפּפָא ערעייז רעהרעד ךיא רָאנ יו
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 רעהעג ןיימ טקיטסעלַאב דלַאב טרעוו יױזַא
 ,ןרַאנ-ףיוה עטלַא ןופ

 ענעגנַאגרַאפ ןופ םילוגליג טימ

 -- טכענק- ףיוה

 ןעגניז וצ טכער

 ןענמיה עקיד'הפינח

 ,ןרַאה ענעמוקעגפיוא-יינ רַאפ

 ,טַאטשלעדע דוד

 --- טַאמרָאפ ןייד ױזַא ןעמָאנ ןייד יו
 גנולַארטשסיױוא רעקיטסיײיג

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןקידנרילעבער םעד ןופ

18 

 רעלזייה ןמלק

 טַאמשלעדע דוד -- רעװַאשוװָאב .י

 רעלזייה ןמלק

 ,טַאלב ַא ןבירשרַאפ זיא עטכישעג רעד ןיא
 ,טַאטשלעדע דוד ןוא רעװָאשווָאב .י ןופ
 ,טעָאּפ ַא ןעוועג זיא רעװָאשוָאב .י

 ,טעמָאק-רעייפ ַא -- טַאטשלעדע דוד ןוא
 ,רָאי טרעדנוה ןיא לָאמ ןייא זיולב סָאװ
 ,רָאװ ןוא תמא ןייז טימ ךיז טזייװַאב

 ,טכַאנ רעד ןיא םיזעב-רעייפ ןייז טימ
 ,טכַאלש ןוא ףמַאק ףיוא ןָא רע טגָאז

 ,טַאלב ַא ןבירשרַאפ זיא עטכישעג רעד ןיא
 ,טַאטשלעדע דוד ןוא רעװָאשװָאב .י ןופ
 ,קנַאדעג ןייז טימ טַאטשלעדע דוד יזזַא
 -- גנַאזעג ןייז טימ רעװָאשוָאב .י ױזַא
 ; ןטייז ריפ עלַא ןיא טלעוו יד ןדנוצעגנָא
 ;ןטייצ עקיבא רַאפ טכיל ַא ןדנוצעגנָא
 ,הילת רעד וצ ץלָאטש ןעייג סָאװ יד רַאפ
 ,העובש-רעטעברַא יד -- ווַארב ןּפיל ףיוא
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 ,טַאלב ַא ןבירשרַאפ זיא עטכישעג רעד ןיא

 .טַאטשלעדע דוד ןוא רעװָאשװָאב .י ןופ

 ,טברַאפעג טיור טולבצרַאה זיא טַאלב סָאד

 ,טברַאקעגנייא ףיט דייר עשיאיבנ טימ

 -- ןטייוו רַאפ ןלייצרעד ןוא רעטרעוו ןרַאטש

 ןטייצ-ןגיובנגער רַאפ תורושב ןגָאז

 .ןקעװ ןוא ןטסיירט ,ןטסיירט ןוא ןקעוו

 .ןקע טעװ זייב ,ןדנע טעוװ סטכעלש זיב
145 

 גרעבנייפ .ל

 טסינומָאק ןטשיױטנַא ןַא ןוֿפ האווצ יד

 (* ("רוד רעטפשמרַאפ רעד; ןַאמָאר םעד ןופ)

 גרעבניופ ,ל

 ,"ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ,ָא;

 :ןָאפ עטיור רעזדנוא רבק ןיימ וצ טגָארט טשינ

 ,סנברַאש ןוא רענייב ןשיװצ טסימ ןיא ןטָארטעצ

 .ןָאיּפש ןוא טַאק ןופ עטכעוושרַאפ ַא טגיל יז

 ,רעטעג ןוא ןענָארט ןגעק טָאה טפמעקעג סָאװ ,ןָאפ רעזדנוא

 -- ,דנעלרַאּפ סנוילת ןגעק ,ןַאריט ןופ טכַאמ ןגעק

 רעטעררַאפ רעסואימ רעד ךיז ריא ןיא טלקיוו רעטציא

 .טנעה עטקיטולברַאפ יד ריא ןָא ּפָא-טשיװ ןוא

 ,רעפמעק רעטקינײּפרַאפ --- רעדורב ,רימ קידלושטנַא

 ,טַאטשלעדע טעָאּפ ,רבח ןוא רערעל ןיימ

 טרעפטנעעג טָאה רוד ןיימ םַאזיורג ןוא רעטצניפ סָאװ

 .טַאט ןיא ןוא ףמַאק ןיא ןביולג ןרעביוז ןייד ףיוא

 ,הנומא עוויאַאנ טימ טביולגעג קיליײה טסָאה וד

 -- קילג ןוא טייהיירפ טגנערב סָאװ ,ןָאפ יד זיא ןייר זַא

 ,ןענופעגסיוא דנַאש ןיא ןוא קיטייוו ןיא בָאה ךיא ןוא

 .קירטש-הילת ַא ךיוא ןייז ןָאפ רעזדנוא ןָאק סע זַא
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 סָאװ ,ןַאמָאר ןוֿפ דלעה-טּפיוה םעד ,קנַאלב דוד ןופ האווצ יד זיא סָאד (*

 .טקַאּפ רעלטיה-ןילַאטס ןכָאנ דרָאמטסבלעז טויגַאב
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 ימלא .א

 ןטונימ עטצעל סטַאטשלעדע

 ,רעונעד רעביא הסיסג ןיא גָאט רעד
 ;טַאלב ןוא זָארג ףיוא טפירט טולבנוז סָאד

 טססוג רעמיצ-ןקנַארק ַא ןיא ןוא
 .טַאטשלעדע דוד רעטכיד רעד

 רעטסעווש סנקנַארק םעד ןוא רָאטקָאד רעד

 ;טעב סרעטכיד ןבעל ןעייטש םוטש

 ןרישרַאמ קילב סרעטכיד םעד רַאפ רָאנ

 ,טעטש יד ןופ ןסַאמ עטיײרפַאב

 רעדיל ,ןפור ,ןענָאפ ,ןעגנַאזעג
 ; דיי ןוא טסירק ןטיירפַאב םעד ןופ
 םינּפ סרעטכיד ףיוא טליּפש לכיימש ַא

 :דימ ןעלמרומ ןּפיל ענייז ןוא

 ןברַאטש לע ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ,ָא;
 ,ןָאפ רעזדנוא רבק ןיימ וצ טגָארט
 ,ןברַאפ עטיור טימ ןָאפ עיירפ יד
 ."ןַאמסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 -- רעדַארָאלַאק יד גרעב רעטניה ןופ

 ;טירט ןענָאילימ ןופ ָאכע ןַא
 רעטכיד רעדימ ןוא דיל סָאד ,ןוז יד

 ,טירדעבלַאז -- ךיז ליטש ןשעלרַאפ
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 רעפנייוו

 טַאטשלעדע דוד ןוֿפ רבק ןֿפױא

 ,ןפרַאש ענעלָאװ יו ,גרעב ןופ ןציּפש יד םורַא ךיז ןעלקיוו סנקלָאװ

 ,ןפרַאורַאפ ןצענ טוואורּפ ןוא ייז ךרוד ךיז טסייר ןוז יד

 ,טימעג ןיימ ןעגנַאפ וצ ידכ

 | טירט עניימ רָאנ

 ,השודק רערעטיול ןופ עטרעטיצעצ

 ,השורי רעד וצ ךיז ןרעטנעטשנרעד

 .טעָאּפ רעשידיי ַא ךיז ךָאנ טָאה טזָאלעגרעביא סָאװ

 טדער ָאד ןייטש רענעטינַארג רעד יוװ ,רעה

 ,לָאט רעדַארָאלַאק םעניא

 -- ,לוק טָאד זיא סייה ױזַא ןוא

 ,טפור סע ןוא ,טקעוװ סע

 טפול יד זיא טסיזמוא טשינ ןוא

 ,טילגעצ טציא ָאד

 ,דיל ַא ךיז רַאפ ליטש ןעייל ךיא ןוא ייטש ךיא

 ,האווצ ַא סנטַאט יװ ,זיא סָאװ

 יואר ךיא ןיב יִצ

 ?ןברַא וצ ריא ןופ טייקרעטיול יד

 ,ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,דניירפ רעטוג ,ָא --

 -- !ןָאפ רעזדנוא רבק ןיימ ףיוא גָארט

 .ןַא האווצ ןייז טגָאז

 יאדוװַא ךיז ןרעדנואוו סע

 ,עדַארָאלָאק ןופ גרעב יד

 ,ןעמענַאב וצ ייז רעווש ןוא

 ןעמעוו ףיוא ןוא סָאװ ףיוא

 ןעמוקעג רעהַא טייוו ןופ זיא סָאװ ,ךיא יו ַאזַא טקוק סע

 ןעמורב וצ ןָא טבייה גרַאב וצ גרַאב ןוא

 ,לָאט ןיא ןייטש םוצ רימ רעביא

 -- ,לוק סָאד זיא רעכעה רָאנ

 .ןייטש םענופ ףיוא טייג סָאװ

 ןייר ןוא רָאלק יו

 ,טפור סע ,טקעװ סע

 ,טפול יד רימ םורַא זיא טליפעגנָא ןוא

 !ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו ,דניירפ רעטוג ,ָא --

 ןברַאג יד ףיונוצ טדניב רעביאנגעק רעיוּפ ַא

 גױטס-ןברַאג רעד טסקַאװ רעכעה ,רעכעה ןוא

 גיוא טלקניפעצ ַא ןוא ,ףױרַא ,ףיױרַא
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 ןטייוו עלַא ,ןכיוה עלַא ןופ ןָא טמוק

 ןטיירוצ טניוו טענופ ןקור ןפיוא

 ,טניישעצ ,טלעהעצ

 ,טניירפ רעטוג ,ָא --

 ןקרַאמ עלַא רעביא לגנַארעג םעד ןיא

 ,ןקרַאטש ןגעק ןכַאװש ןופ

 --- טָאז ןגעק רעגנוה ןופ

 150 ,טַאטשלעדע דוד ןופ רבק םייב ןגיובעג ייטש ךיא

 ןײטשטַאלג בקעי

 טנגעה עמורֿפ טימ

 (רעדיל ייווצ)

 ןוומשטַאלג בקעו

 ,ןעגנַאזעג סטַאטשלעדע ןופ ךוב סָאד םענ

 ,סע רירַאב טנעה עמורפ טימ

 טירט עקירעיורט יד

 ,רעדורב ןסעװרָאב ןרעדנוזַאב ןופ

 ,תורישע רעטרעטסַאלפעג ןופ טלעוװ ַא ךרוד

 ,טרעהעג רדסכ רע טָאה

 ,ןהעש ענעגרָאװרעד יד ןיא
 ,טרעצעגוצ ןעוועג םיא ןענייז סָאװ

 ,סיפ עטקיטָאלברַאפ ,עטמעשרַאפ ,עדמערפ

 ,טכושַאב ,טקעדעגוצ לָאמ ןייא טינ רע טָאה

 .טײקמערָא רעטרָאּפשעגוצ רענעגייא רעד טימ

 ,לטנַאמ ןייז ןָאטעגסױא טָאה רע
 ,טפיוקעג טשרָאקָא םיא ןבָאה םירבח סָאװ

 ןטסוה ענייז ןעמערַאוװ וצ ידכ

 ,סנגער יד ןיא
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 ןטשרע םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא סע ןוא

 ,ןשטנעמ ןקירעביא ןטצענעגכרוד

 .טנגעגַאב טָאה רע סָאװ

 ,טייהשטנעמ ןייז ןעוועג ןענייז ןשטנעמ עקידעבעל לייוו

 ,ןעגנוזעג רע טָאה ןקילגמוא ערעייז ןופ

 ןבעל קיטסיזמוא רעייז ןופ ביוטש רעד

 .ןעגנול יד טרעכעלעג םיא טָאה
1850 

 ט ַאטש לע דע דוד

 ,ןמיס ַא ריד זיא טָא ןוא טיוט ןייד ךָאנ רָאי קיצכעז

 .ןעמירגליּפ עקירעיורט טימ ,רבק ןייד םורַא קיטכיל טרעוו'ס

 : טמיורעגנייא זדנוא דוס ַא טָאה טייצ ענעבירטעגכרוד יד

 .טמיושעגסיוא ןעמַארג עלַא ,טליּפשעגכרוד רעטרעוו עלַא

 שטנערַאּפ ןיא ןעלנָא ןוא ץוש רעטציא רימ ןכוז

 ,שטנעמ רעטרעגנוהרַאפ ,רעמורפ ,ןטעטילַאנַאב עקילייה ענייד ןופ

 ,ןטעָאּפ עשידיי רבק ןייד וצ ןעמוקעג ןענייז'ס

 .טייקנייש רעדימ ,רעטַאז ןופ ץנַארק םעד סנּפָאקוצ ןגייל ריד

 ,טייקנייר עקימוכס ַאזַא ןעזעג רע ןעוו ןיוש טָאה

 ?טרָא עקילייה סָאד רעוונעד ןיא יו

 ,קידַארג זיא סָאװ געוו םעד טבעוושעגכרוד וטסָאה גנוי

 .טרָאװ ןופ קידצ רעסיורג ,רעשירעטכיד וד

 ,רָאפנייא ןלעקנוט רעזדנוא וצ ןעמוק רימ ןלעוו קירוצ

 ,שידַאװַארב רעטרעוו ףיוא טרעטעלקעג ןבָאה סָאװ רימ

 ,רָאלק רעשיטעָאּפ ןייד ןיא םיזמר ןכוז ןלעוו

 .שידק-טיײצרָאי ןגָאז ,ןערב טימ רעדיל ענייד ןעגניז

 רוד רעזדנוא ןופ רעטסטלע רעד ןוא

 ,טשּפ ןפיט םעד ןעזרעד ןענרעל זדנוא טעװ

 ,תוטשּפ רעטפיטרַאפ-שטנעמ ,רעלעדייא רעד ןיא

 ,טַאטשלעדע דוד ןופ
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 סעלעיעל .א

 471 טַאטשלעדע דוד ןגעוו רעדיל

 סעלעיעל .א

 ט אטש לע דע דוד

1 

 ,ערעזדנוא סעקנָאל ענירג עלַא

 ,ךעלעגייפ-רעמוז עקידלָאג-טיור עקידרעטַאלּפ עלַא
 סנעניגַאב יד ןופ ןטַאמָארַא עקידלדנַאמ עלַא
 ,ןעמָאנ ןייד קירוצ טגנערב

 ,טַאטשלעדע דוד

2 

 ,ןשטנעמ יד טביילגעג ױזַא טסָאה

 ןבעגוצקעװַא יז ןעוועג טיירג קידנעטש טסיב זַא
 ,סנגרָאמ עטסנעש ענייד
 ,"ןָאיצולָאװער, רעד טימ טרעביפעג רעמ טסָאה
 .ןעגנול עטרעכעלעצ ענייד טימ יו

3 

 "ןָאיצולָאװער, יד ןעזעג קיטנָאמ ןדעי טָאה הנומא ןייד
 ,רעדער עקידעּפמיא טימ שטָאק רעלַאפמואירט ַא ןיא ןעמוק
 ,קינָאה טימ טיורב עקירעגנוה עלַא ןלייט ןוא
 .ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר -- רעדניק עלַא
 רעמיטכייר ענייד טלייטעצ יירפ וטסָאה לייוורעד
 ,ענימ ענעפָא ןַא טקערטשעגסיוא טָאה סָאװ ,ןכעלטיא
 ביוט רעסייוו רעד רַאפ טמעשרַאפ טשינ ךיז ןוא
 | ,טײקוויאַאנ ןייד ןופ

4 

 ,ןעמולב ןייק ןעגניזַאב טלָאװעג טשינ טסָאה סָאװ ,וד
 קייתעל-תעמ טָאה טכערמוא ןופ עװעּפָארק יד לייוו
 ,לעז ןייד טירבעג
 ,עשיטָאזקע ןַא עיליל ַא ןעוועג ןיילַא טסיב

5 

 ,ןביילב טסעװ וד ןוא
 ,ןטעָאּפ ןוא עקירעגנוה תורוד יד ןײגכָאנ סעוו טלַאטשעג ןייד
 ,יטעסָאר לעירבַאג עטנַאד ןופ ןלעמעג יד יו
 ןעיורפ עקיטכיזדניווש עלעדייא ענייז יו
 ,ןקילב עכעלרעטומ יד טימ
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 -- עקיטשרָאד ןוא עלופ ,ןּפיל טימ

 ,םימחר ןוא טפַאשביל ךָאנ

 ,ןבעל ןופ שינעטער ןוא טכערמוא סָאד ,רעביפ רעד יו

 ,ןביילב קיבייא וטסעוו

 ,טַאטשלעדע דוד

12 

 ס;רג ילתפנ

 ןגרָאמ םעיינ ַא ןוֿפ גנַאנֿפױא ןיא

 ימ רערעווש ןופ גָאט ַא ךָאנ ןציז ייז
 ןרעה ,ןרעה ןוא לַאז ןיא עטרעטַאמרַאפ
 ןרעטש ןופ שיורעג'ס ךיז ןגָארט טלָאװ ייז רעביא יו
 ,ירפרעדניא םעיינ ַא ןופ טייקטיור ןיא

 ילג ןלעה ןיא ןוא ,ןצילב ןּפמָאל יד

 .ןרעפס עטייוו ןופ יו רעטרעוו ןופ שיורעג
 ןרעלק ןטפיטרַאפ ןיא ןציז ייז ,ייז ןוא

 דיל-טעברַא סָאד ףיוא טגנילק לָאמַאטימ רָאנ
 ,טַאטשלעדע דוד ןופ ,רודַאבורט ןקנַארק ןופ

 ,טַאמ יא ,דימ יא ןעוועג זיא סע רעוו ןוא

 -- טסַאהעג ןוא ןבירטעג ןעוועג זיא סע רעוװ ןוא

 ,טסַאל רערעווש רעד ןופ ןגיובעגנייא ןעיירד ןיא

 ,טירט עצלָאטש טימ ףמַאק םוצ שרַאמ ןיא ףיוא טייטש
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 / טַאטשלעדע דוד

 לַאגוס ,ו .ו

 ,ןברָאטשעג טשינ טזיב ,טניירפ רעטונג ,ָא
 ןָאמעגוצ רָאנ לייוו ַא ףיוא טסָאה

 ןברַאפ ןברַאג עיינ טימ .גיוא ןייד
 ,ןָאפ עגנוי יד -- סרעזדנוא טרָאװ סָאד

 ןטלעו יד רעביא יירפ טרעטאלפעצ
 ,טסייג ןייד ןופ םעטָא ןקיטכיל םעד
 ,רעדלעפ עָארג רעביא רעמוז יו
 ,טסיירט -- טעמוא רעזדנוא רעביא ןוא

 ,רעווַארב ןוא רעכעלרע ,רעטפיירד וד
 ,טנַאה ע ק ר א ט ש ,עקנַארק ,עכיילב ןייד
 רעװַאשז םעד ּפָארַא ךָאנ רעטציא טצַארק
 ,דנַאש ןוא דנילב ,טיײקשלַאפ ןוא זייב ןופ

 ,ןסיוועג רעזדנוא טנָאלּפ ןוא טקעלפ סָאװ
 .סיוא םיא טרָאלק ןוא םיא טרעטיול ןוא
 ,ןסיוו סָאד טסלָאז וד זַא ןליוו רימ
 םיורג ןוא ףיט זיא דניצַא ךיוא זַא

 -- ,ןויסנ ןוא קיטייוו ,רעיורט רעד

 ,ּפַאק רעזדנוא רעבירַא שטייכב יד

 ןויזב ןייק וצ טשינ זדנוא טריפ'ס רָאנ
 ,ּפַארַא-םורק שואי םוצ -- העש יד
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 ,ןברָאטשץעג טשינ טזיב ,טניירפ רעטוג ,ָא

 ןָאטעגוצ רָאנ לייוו ַא ףיוא טסַאה

 ןברַאפ ןברַאג עלעה טימ .גיוא ןייד

 ןָאפ עגנוי יד ריד רעביא טכַאוװ

 ,ןביולג רעזדנוא ןופ ,דיל רעזדנוא ןופ

 ,טכיל סָאד ןשעלסיוא טשינ טזָאל סָאװ

 ןביוהרעד רוד ןייד ףיוא טסָאה וד סָאװ

 .טכירעגפיוא תורוד עלַא ןוא
1098 
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 יקצַאטסַאלַאיב .י .ב

 ןעוועג ײז ןענייז ריפ

 תישארב רעד .א

 ,ןָאדנָאל ןיא לּפעשטיײװ ןקילָאמַא םעד ןופ ךעלסעג עקיצומש ,עגנע יד ןיא

 עט'הרצ'רַאפ קיביײא, יד ןשיװצ ;טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-80 בײהנָא

 -- ?עטערָאמרַאפ קיביײא

 ןיא ,דיַאס-טסיא רעקילָאמַא ןופ (ּפַאש-טעווס) ּפַאש-ץיווש ןרעטצניפ םעד ןיא

 ןטייק ואוו רָאנ ,ןעגניז לגייפ ואוו טינ, -- ?ןענישַאמ עדליוו, יד ןשיווצ ; קרָאי וינ

 סָאד ,דיל לַאיצָאס ןרעדָאמ רעזדנוא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא טרָאד טָא -- ?ןעגנילק

 -עג רעד ןופ דיל סָאד : טסעטָארּפ ןופ דיל סָאד ;ןרערט ןופ ןוא ןרָאצ ןופ דיל

 ; ףַאלקש ןופ דיל סָאד : ךיילגוצ רעפמעק ןצלָאטש םעד ןופ ןוא טלַאטשעג רענעגיוב

 סָאװ ,ןָאפ-טייהיירפ רעד ןופ דיל סָאד ןוא ,ןטקינײּפעג ןוא ןט'הלוע'אב ןופ דיל סָאד

 ,ןגרָאמ ןקיטכיל ַא ןופ םולח םעד טימ טמױזַאב זיא

 -עג רעד טימ ןעמוקעג זיא יקסוועשטניוו סירָאמ ,עדייז רעד ,רעטשרע רעד

 סָאװ ןגיוא טימ ,טדיילקעג-ןּפמול ןיא ךיז טציז, סָאװ ,עלעבייוו םעד ןופ טלַאטש

 ,."דניוושעג םעדָאפ ןוא לדָאנ ןטימ טפרַאװ ןוא ,דנילב ןיוש טעברַא ןופ ןענייז

 -יינש ןטלַא םעד ןופ טלַאטשעג רעד טימ ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,רעטייווצ רעד

 םיא קנעדעג ךיא טייז ןוא ,קערש ַא טעברַא רעד ןיא טכָאקרַאפ/, ,זיא סָאװ ,רעד

 .?קעוװַא ןטפערק ענייז טגייל ןוא ,רֶע טיינ ץלַא

 טלַאטשעג רעד טיִמ ױזַא טינ ,ןעמוקעג זיא ,טַאטשלעדע דוד ,רעטירד רעד

 ןסָאלב יצ ,ןכיילב םעד ןופ טלַאטשעג רעד טימ רָאנ ,רעטײרּפא ןכיילב םעד ןופ
 ,רַאפרעד רָאנ ץלַא ןוא ,טגלָאפרַאפ ןוא טגָאלּפעג ץלַא טרעווא : סָאװ ,רעריטרַאמ

 ,"קלָאפ רעטעברַא עמערָא סָאד טביל רע סָאװ

 ,שינטנעקרעד-שטנעמ טימ ,רעװָאשוװָאב ףסוי ,ריפ יד ןופ רעטצעל רעד ןוא

 טימ ,ףױרַא גרַאב טייג רעכלעוו ,שטנעמ ןצלָאטש םעד ןופ טלַאטשעג רעד טימ

 ,ןוז יד יו ,טעמָאק רעצלָאטש ַא יו, טמוק סָאװ ,עיצולָאװער רעד ןופ ןמיה םעד

 םערוטש ןופ ןוא ץילב ןופ רעטיוועג רעזייב ַא יוװ יצ ,ןגָאט וצ ןָא טבייה סע ןעוו
 ,"ןגָארטעג

 ...רעטיוועג רעדָא --- ןוז

 ,ןבעל ןשידיי ןיא עכָאּפע רעסיורג ַא ןופ רעגניז יד .ןעוועג ייז ןענייז ריפ
 זיא לּפעשטייװ .,עקירעמַא ןייק גנורעדנַאװניײא-ןסַאמ רעשידיי רעד ןופ הפוקת יד
 זומ ןעמ סָאװ ,אכבה קמע ןַא יו ױזַא ןעוועג רערעדנַאװ ךס ַא רָאג רַאפ טלָאמעד
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 !דנַאל םעיינ םוצ ןָא טמוק ןעמ רעדייא ,ךיז ןעלקייקכרוד קידרבק ,ןרעדנַאװכרודַא

 .רע'מינּפ ןופ טייב ןוא שימעג ,ןטקעלַאיד-שידיי ןופ שימעג ,ןטנַארגימיא ןופ שימעג

 ןרעטצניפ םוצ --- ! ןיינ ,ָא ? דנַאל םעיינ ןופ דלָאג םוצ --- ןעמוק ןוא ןעייג עלַא ןוא

 ,ּפַאש-טעווס

 עקירעמַא ןיא אד זיא'ס ןעוו טייצ יד .ןעוועג סע זיא טייצ עקידריווקרעמ ַא

 ןעוו טייצ יד ;קלָאפ ןשידיי םעד ןופ בושי רעסיורג רעיינ רעד ןעמוקעגפיוא

 ןוא ,ןענישַאמ עקידנעמושז יד טלעטשעצ קידפושיכ-ענרַאמשָאק ָאד ךיז ןבָאה'ס

 סנעמיר עקידנעיירד ךיז יד טימ ,ייז וצ ענעדנובעגוצ יווװ ױזַא ,ןענישַאמ יד רעביא

 ,גנונפָאה רעקיטכיל ןופ ןוא יײרעּפַאלקש ןופ טייצ .רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט --

 טייצ ;עיינ ןכָאי ךיז ףיוא ןעמענפיורַא ןופ ןוא עטלַא ןכָאי ןפרַאוװוּפָארַא ןופ טייצ

 ןלעװ עצנַאג רעקלעפ/, ןעוו ,טייהשטנעמ רעד וצ ,טלעוװו רעד וצ ךיז ןסייר ַא ןופ

 ."טרָאװ ס'טָאג ןעמענרַאפ וצ ןוא ןכוז וצ ןכייט יד יוװ ױזַא ,ןעמָארטש ןוא ןעיצ

 סָאװ ,ץנעגילעטניא רעד ןופ לייט רַאפ ןעוו טייצ ךיוא רעבָא .תוסרוקיּפַא ןופ טייצ

 -- עיזיוו יד ןזיװַאב ךיז טָאה ,קילָאבמיס רעשידיי ןיא טלצרָאװרַאפ ןעוועג ןענייז

 ,גנולדנַאװרַאפ רעיינ ַא ןיא -- םימיה תירחאב היהו ןופ

 - ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רע-90 ןוא רע-80 יד ןשיווצ טייצ רענעי ןיא טָא
 רעייז טימ ,טרָאװ רעייז טימ ןעמוקעג ןטעָאּפ-םינטייּפ ענרעדָאמ ריפ יד ,ייז ןענייז
 ,עקיצרַאה ערעייז טימ ,הלכשה רעשיטסילַאיצָאס רעטמַארגעג רעייז טימ ,רסומ
 ןוא גנונפָאה ,ןרָאצ --- ןמיה רעייז טימ ןוא ףור רעייז טימ ,םינוגינ עקיד'המשנ
 ,ןעמַאזוצ טשימעגסיוא ןרערט

 ןסעגרַאפ טינ ןרָאי יד ןופ גנַאג םעד טימ זיא סרעייז דיל עלַאיצָאס סָאד ןוא
 ןלַאיצָאס ןקידרעטייוו םעד ףיוא גנוקריוו עקיד'רדסכ ַא טַאהעג טָאה ןוא ןרָאװעג
 רעד ןיא טבעוװרַאפ זיא סָאװ ,תוירחא רעלַאיצָאס ןופ וויטָאמ םעד ףיוא ,וויטָאמ
 ןקיטנייה םוצ זיב ,עיזעָאּפ רעשידיי רעטילבעצ-ךעלרעדנואוו רעשידיי רעצנַאג
 ,גָאט

 -ןכשמ רעקילייה ַא יו ױזַא ןענייז רעדיל ערעייז ןוא .ןעוועג ייז ןענייז ריפ

 ןקיווקרעד וצ ,םייה רעטלַא רעד ןיא רעדירב יד וצ ןרָאװעג טקישעגרעבירַא זניצ

 וצ טכער ,ןטײרּפשרַאפ וצ טכיל .ענעכָאטשעצ רעטסייג ,ענעכָארבעצ רעצרעה;

 ,?ײנַאריט ןופ ןטייק יד ןכערבעצ וצ ןוא ןטיירברַאפ

 ןסיורג םעד ןופ טייצ יד ןעוועג ךָאד סע זיא ,םייה רעטלַא רעד ןיא ,טרָאד

 ןופ ןוא לּפעשטיײװ ןופ רעדיל יד ןוא ! ךיז ןטיירג סָאד .עיצולָאװער-ברע ,ברע

 ,ןעמונעגנָא ךיג שזדָאל ןוא קָאטסילַאיב ,ענליוו ןיא טרָאד ךיז ןבָאה ,ּפַאש-טעוװס

 ,תוריּפ ןבעגעג ןוא ןסקאוועגסיוא ,ןעלצרָאװ ןגָאלשעג

 ןזיוװַאב ךיז רעטעּפש לעסיבַא רָאנ ,טייצ רענעי וצ טָאה םייה רעטלַא רעד ןיא

 ןעוועג זיא סָאד .ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ,טפַאשרעריטרַאמ ןופ רעגניז רענרעדָאמ ַא ךָאנ

 טימ ןעמונעגמורַא ןעוועג רקיע רעד בײהנָא ןייז ייב ךיילג זיא רע .ןיסעיל םהרבא
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 לייט ןסיורג םוצ טָאה רע רעבָא .תונויזח עשידיי-טלַא ןופ ןלָאבמיס ןוא ןעגנַאלק

 יו ,ערעדנַא ןוא עשיסור ,ןלַאװק עטסקינייוװסיוא עקיבלעז יד ןופ טּפעשעג ךיוא
 -עטכיד געט ענעי ןיא טָאה םיא ,ייווצ ערעדנַא יד ןוא טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו

 רעגנוי רעד, ךיז טקינייּפ סע ואוו ,ריביס ןופצ --- ןופצ ןייק ןגיוצעג ץלַא שיר

 ןיא;ק ,ןטלַאהַאב וטיינש ןשיווצ אטרוי עניילק יד טייטש סע ואוו ;"רעכערברַאפ
 .?ןטלַאק םעד רעסַאװ ןקיטכעמ ריא אנעל יד טלקייק סע ואוו דנַאל םעד

 ןזיוװַאב טלָאמעד ךיז ןבָאה ןזרעפ ערענָאיצולָאװער עטשרע סניסעיל רעבָא

 ןעמוקעג ייז ןענייז וצרעד ןוא ,יירד יצ ייווצ רָאנ עקַאט ,רעדיל רָאּפ ַא ןיא זיולב

 ענליוו ןיא ןוא קסנימ ןיא טָאה'מ יו םעדכָאנ ןיוש ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 ,"ךיז טריר סע יו רעדניק ריא טרעה; : ס'יקסוועשטניוו ןעגנוזעג ןוא טרעהעג

 .?ןברַאטש לעװ ךיא ןעוו טניירפ עטוג ,ָאק ס'טַאטשלעדע ןוא

 ,דיל לַאיצָאס יינ ַא ךָאנ ןרעה ןעמונעג ךיז טָאה ןרָאי רע-90 יד ןיא טעּפש

 סָאד רעבָא .ןעזייר םהרבא ןופ דיל סָאד ,ךעלמיטסקלָאפ טנעָאנ ױזַא ןוא לַאיצָאס

 יוז ,ןרָאװעג טקריװַאב ףיט ױזַא זיא ןעזייר ,רע יו םעדכָאנ ןעוועג יאדווַא ןיוש זיא

 רעדירב, ס'טַאטשלעדע ןופ *ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע, ענייז ןיא ןיילַא טלייצרעד רע

 ,(* "טייק עכַאפיירד ַא ןגָארט רימ

 טָאה ,גורפ .ש ,ללכ ןרַאפ תוירחא ןופ וויטָאמ םעד טימ רעטכיד רעטירד ַא

 טרעהרעד קיד'תמא .ןרָאי רע-90 יד ןופ ביײהנָא ןיא שידיי ףיוא ןביירש ןעמונעג

 ,"טניירפ רעגרוברעטעּפ, רעד סױרַא זיא'ס ןעוו טשרע שידיי ןיא םיא ןעמ טָאה

 -נַאמָאר-לַאנָאיצַאנ םוצ ןגיוצעג בײהנָא ןייז ייב ךיילג טָאה רע רעבָא .1902 רָאי ןיא

 ; דיל ןיא ןדנובעג טפָא ךיז טָאה לַאיצָאס ןוא לַאנָאיצַאנ שטָאכ ןוא .,וויטָאמ ןשיט

 -רעביא יװ ױזַא זיולב ןרעדנַא ןַא ייב טפָא זיא ףור רעלַאנָאיצַאנ רעד שטָאכ ןוא

 ןופ שרעדנַא ןעוועג ךָאד דיל ס'גורפ זיא ,ףור ןלַאיצָאס ַא ףיוא ןרָאוװעג טגיילעג

 .ויטָאמ ןלַאסרעװינוא םוצ טיצ סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער םעד

 -טסיא רעקרָאי וינ רעד ןוא לּפעשטיײװ ןופ רעטכיד ריפ יד זַא ,סע טסייה

 ןקידנרילעבער םעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע ערעזדנוא ןעוועג ןענייז ,דיאס

 ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא וויטָאמ ןלַאיצָאס םענרעדָאמ

 ייז ןענייז ױזַא ,דליב יינ ןוא םַארג םענרעדָאמ ,םטיר םענרעדָאמ טכַארבעג ךיוא

 ,ללכב דיל םעיינ רעזדנוא ןופ ,םינושאר יד ןופ ,עטשרע רָאג יד ןופ ןעוועג ךיוא ןיוש

 שטָאכ ,ןטסינרעדָאמ יד זדנוא ייב ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענייז ,ריפ יד ,ייז

 טקעד רוטַארעטיל ןיא םזינרעדָאמ .טרעטלערַאפ ןייז וצ סיוא זדנוא ייז ןקוק טציא

 סױרַא ךיז ןסייר ןטעָאּפ עיינ ענעמוקעג סָאװ ,םעד טימ ,לייט ןסיורג םוצ טפָא ךיז

 ,ןייז טינ לָאז סָאד ואוו ,טרעוו סָאװ ,ץלַא ןוא .םַאר-ָאטעג רענעבעגעג רעד ןופ

 עיינ יד .ָאטעג :זיא ,טרעווילגרַאפ טרעוו סָאװ ץלַא ,םיוצ ַא ןיא טּפַאכעגניײרַא
 ,רענעגייא רעד ןופ ךעלנייוועג ךיז ןסייר -- ענרעדָאמ יד --- טייצ רעייז רַאפ ןוא

 ןײרַא ןעגנערב ייז ןוא ,רדג ,הביבס רענעגייא רעד ןופ ,טייקשיקלָאפ רענעמונעגנָא

 54 .ז ,1 דנאב "ןבעל ןיימ ןופ ןדָאזיּפע , : ןעזייר .א (*
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 .ןעגנואעז עיינ ,רעדליב עיינ ,רענעט עיינ ;"ץענערג רעד רעביא; ןופ רענעט עיינ

 אלימב ןיוש טמוק סָאװ ,גנַאלק םעיינ ,ןעגנודניב-טרָאװ עיינ : ךיוא ןיוש ןעמַאזוצ

 טפיורשעגוצ טינ זיא םזינרעדָאמ .חטש ןשיטעָאּפ ןטקעדטנַא םעיינ םעד בילוצ

 סָאװ ,גנוניישרעד עשירַארעטיל ַא זיא סָאד .,טייצ ןייא וצ ,זיולב עכָאּפע ןייא וצ

 .רעביא ךיז ט'רזח

 ןעוועג זדנוא ייב ןטסינרעדָאמ יד ןענייז 1915 ןוא 1910 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא

 "טסיא שיפיצעּפס םעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ."עגנוי, ענעפורעג-ױזַא יד

 ןופ ךיז טרעקעגּפָא ,םַאר עטלעטשעגנייא יד ןכָארבעג : ןקידיָאטעג ןוא ןשידיַאס

 "נעגעל עשידומלת יד ןופ ךיז טדנעװעגּפָא ךיוא ןוא וויטָאמ ןלַאיצָאס ןטעקַאנ םעדז

 .רעדָאמ עגנוי יד ,ייז .ןיסעיל .א ןופ רעדיל אביקע יבר יד ןופ ןוא שאוהי ַא ןופ סעד

 -סרָאװ םעיינ ַא ,ןסולפנייא עיינ ,םעטָא םעיינ טכַארבעג לָאמַארעדיװ ןבָאה ,ןטסינ

 -רעדָאמ רעד טפָא טײטשַאב םעד ןיא טָא !ץענערג רעד רעביא גנורּפש ַא .ךורעג

 ,זדנוא ייב ךיוא ױזַא .םלועה תומוא יד ייב ךיוא ,טייצ רענעי ןוא רעד ןופ םזינ

 סע עכלעוו ןגעוו ,ערעזדנוא רעטכיד עלַאיצָאס עטשרע יד ןענייז ױזַא ביוא

 טימ ןכָארבעג ןבָאה ייז .ןטסינרעדָאמ ןעוועג ךיוא ,טייצ רעייז יבגל ,ָאד ךיז טדער

 ךיוא לייט םוצ זיא סע שטָאכ סָאװ ,רעזנוצ ןוא דלעפנעסקא ןופ דיל-הלכשה םעד

 ןבָאה ייז ;שידיי קידָאטעג ױזַא ןעוועג רעבָא סע זיא ,שירעפמעק-לַאיצָאס ןעוועג

 ."סעקישטשרָאבזיא; יד טימ ,שדוח-סנרּפ םעד טימ ףמַאק םעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז

 ,ריפ יד ,ייז !גנולדנַאװרַאפ רעיינ ַא רָאג ןיא ןעזרעד שדוח-סנרּפ םעד ןבָאה ייז

 ןרערט יד ןופ ,דיל-סקלָאפ םעד (ןטוג םוצ רָאג טינ ןוא) ןופ קעװַא ךיוא ןענייז

 רעד ןופ טרעקעגּפָא ךיוא ךיז ייז ןבָאה ױזַא ; ?ןסַאג עשידיי ןיא ךיז ןסיג סָאװ;

 : ןעוועג זיא טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ .עיפָאזָאליפ-ןחדב ,השורי-ןחדב רעטמַארגעג

 : רעטכיד עלַאיצָאס עשיסור יד ןופ רענעט עיינ טכַארבעג ןבָאה ריפ יד !טלעוו

 ; ענייה ךיוא ןוא ,ָאסימַאש ,טארגיליירפ : עשטייד יד ןופ : ןיטיקינ ,ווָאסַארקענ

 -שיטסינַאמוה יד ןופ ןוא ,סיררָאמ םַאיליװ ןוא דוה סַאמָאט :עשילגנע יד ןופ

 ןיוודע ןוא ןָאסרעמע ָאדלַאװ ףלַאר ,ןַאמטיהוו טלָאװ -- רעטכיד רענַאקירעמַא

 ,םַאהקרַאמ

 "וקעג זיא עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ רעד ןופ םזינרעדָאמ רעטשרע רעד ,ָאזלַא

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעטכיד עלַאיצָאס עטרעטלערַאפ-טציא יד טימ אקווד ןעמ

 ַא זיא הפוקת רענעי ןופ ןטעָאּפ עטסקיטכיוו ריפ יד-טָא ןופ רענייא רעדעי -

 יז ןענייז עלַא טינ .ןרעדנַא םעד ןופ שרעדנַא זיא רענייא רעדעי ; ךיז רַאפ טעָאּפ

 ףסוי ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ --- ייז ןופ ייווצ ,טפַארק-סקורדסיוא רעייז ןיא ךיילג

 רעבָא .וויטָאמ ןלַאיצָאס םייב אקווד ןטלַאהעג טינ ללכב ךיז ןבָאה --- רעוװָאשװָאב

 ןיא יַאס טינשּפָא-טייצ ןייא ,טײקצנַאג ןייא ןעמַאזוצ ריפ עלַא ייז ןלעטש ךָאד

 .רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא יַאס ןוא ןבעל רעזדנוא

 .עטשרע יד ,םינושאר יד --- ייז
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 יקסוועשטניוו סירָאמ  .ב

 רענרעדָאמ רעטשרע עמַאס רעד ,עדייז רעד ןעוועג זיא יקסוועשטניוו סירָאמ

 רעד ןעוועג ץלא רע זיא ,ןעלטשּכ ,ןרקח טיג ךיז לָאז'מ יו .רעטכיד רעלַאיצָאס

 -סיוא ןיא יַאס ןוא קיטַאמעט רעד ןיא יַאס טייקיינ טכַארבעג טָאה רע .רעטשרע

 יד ןופ בייהנָא ןיא טָאה יקסוועשטניוו .םטיר ןוא דליב ןיא טייקיינ ךיוא ,קורד

 טימ טכטרבעג (רעירפ ךָאנ שיאערבעה ףיוא ןביירש וצ קידנביײהנָא) ןרָאי רע"ס

 טָאה רע רָאנ ,הלכשה רעשיאערבעה רעד ןופ רענעט ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיז

 ַא ףיוא טלעטשעגנָא ,קורדסיוא ןַא ס'דלעפנעזָאר .מ ןצונַאב וצ ,רענעט יד טָא

 -ַאיצָאס ףיוא טגיילעגרעביא ןוא ןעגנוזעגרעביא ייז טָאה ןוא ,ןָאטרעמַאק םעיינ

 ייב קלָאפ רעבָא ,קלָאפ םוצ טדנעוועג טפָא ךיז ךיוא טָאה רע .הלכשה רעשיטסיל

 -רַא ; טניימעג ןיוש טָאה ,זדנוא ייב רעטכיד עלַאיצָאס ערעדנַא יד ייב יװ ,םיא

 ,קלָאפ רעטעב

 ןעוועג רע זיא ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ עיסימ ןוא תוחילש רעד טיול

 םלוע םעד טקעװ סָאװ ,שמש רעד ,רעקעוופיוא רעד :רעקיטכיר ,רעקעוו רעד

 יד ףיוא טנפע ,ןפָאלש וצ ךייא גונעג ,ןשטנעמ ףיוא טייטש; .םזילַאיצָאסה תדובעל

 ַא טימ ןַאדרָאג ,ל .י טעָאּפ-הלכשה רעשיאערבעה רעד טָאה ױזַא טקנוּפ *! ןגיוא

 םעה תדובעל ןייטשפיוא ןלָאז יז זַא ,"ךעלעדיי יד ןקעוו, ןעמונעג רעירפ רָאי 0

 :טקעוװעג טָאה ןָאדרָאג לכימ רעטכיד רעשידיי ןוא רעשיאערבעה רעד ךיוא)

 י) (?ןקילארשי טקעװעג ךיוא ךָאד טָאה ױזַא .(6!קלָאט ןיימ ףיוא ייטשע

 םעד טקעוװעג ןעניגַאב ןבָאה סָאװ ,סעדייז ןופ ךעלקינייא ךעלטנעגייא ןענייז

 ,"שטנבעמ ףיוא ייטש, ,"ארובה תדובעל ףיוא טייטש ,ןדייא : םלוש ןקיטכרָאפסטָאג

 יז טיול שטָאכ גנוקריוו עקיבלעז יד טַאהעג טּפָא ןבָאה .,7! דיי ףיוא ייטש; ןוא

 גבוקריוו עשיטעָאּפ ןוא עיצַאמע עשיטעַאּפ .טלייטעצ ןעוועג ייז ןענייז ןעמַארגָארּפ

 סָאװ ןעמָארטש ייווצ יו ױזַא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג ןוא םַארגָארּפ ַא ןופ רעכעה טייטש

 (** , . ךייט ןסיורג םוצ ּפָארַא גרַאב ןגָאי

 ךיז ןיא ןגָארטעג קפס ןָא ןבָאה (ןיסעיל .א ךיוא ןוא) יקסוועשטניוו סירָאמ

 'חבש ירא; רעד) ביל ַא יװ טָאה רעכלעוו ,ןָאדרָאג .ל .י ןופ ןסולפנייא

 -ארב יד ןופ וצ ,םיליכשמ יד ןוֿפ אמתסמ טמַאטש סָאװ ,"קולארשי , ןעמָאנ רעד (*

 םעד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ טשרע ןרָאװעג רעלוּפָאּפ טייצ רענעי ןיא זיא ,רעגניז-רעד

 -ךלָאג םהרבא ןוא וקצענול .י .ו ןופ ("אבס לארשי ,) "?קילארשי רעטלַא רעד , טַאלב

 רעד ָאד זיא ?עשטַאילק יד , ךוב ןייז ןיא ןעלעדנעמ ייב .(1878 ,גרעבמעל) ןעדַאפ

 ןיימ םעד וצ ךעלנע ויא סָאד סָאו ,/קילארשי םענעגושמ םעד ןופ םיבתכ יד, קורדסיוא

 יקסוועשטניוו .ט ךיוא .?ףָאזָאליֿפ רענעגושמ רעד  קורדסיוא ס'וקסוועשטניוו ןופ

 .קילארשי טרָאוװ סָאד טצונַאב

 ,ןלופעג רָאנ טינ וַא ןקרעמַאב וצ ָאד טנַאסערעטניא ךיוא ,ךיא ביולג ,זוא סע (**

 ןיא ץנעגילעטנוא עגנוי יד ,אפוג ןענָאזרעּפ ךיוא רָאנ ,רעדיל ןוא סעיצָאמע עשיטעָאּפ

 -עגפיוא ןשיווצ גנוליימעצ עפרַאש וצ ןייק טריּפשעג טינ ךיז ןיא ךָאנ טָאה ,געט ענעי
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 ןייז טימ ןרָאי רע-60 יד ןופ בייהנָא ןיא טמורבעגפיוא ןוא טלַאשעגפיוא (*הרוב

 שטָאכ ,רעטשרע רעד טָאה רע .קלָאפ ןרַאפ ךיז ןייז וצ בירקמ ףור ןשיטסיקלָאפ

 ,וָאסַארקענ טעָאּפ ןשיסור םעד ןופ ןסולפנייא עקרַאטש טכַארבעג ,שיכנת-שיליכשמ

 ןענָאדרָאג ןבָאה רעקיטירק עשיאערבעה .םירבח-טייצ ס'וװָאסַארקענ ןופ ןוא

 טָאה ג"לי .װָאסַארקענ ('רעשיאערבעה, יצ) ,רעשידיי רעד, ןפורעגנָא עקַאט

 -ַאב וצ תוחילש יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע :; רוביצ חילש ַא יוװ טכַארטַאב ךיז

 טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ לרוג םעד ןגָאלקַאב וצ ןוא ןענייוו

 ייז ןזיײװַאב וצ , רסומ טימ ךיוא רעבָא תונמחר טימ ,תונמחר טימ ןעמוק וצ ךיוא

 עלַאיצָאס ענייז ןיא יקסוועשטניוו .מ ךיוא טָאה ג"לי יוװ טקנוּפ ."ערעייז דניז יד

 רעד ןיא ןענייז סָאװ ןטסַארטנָאק ,ןוויטָאמ-טסַארטנָאק עקיזָאד יד טכַארבעג רעדיל

 ,סָאװ טינ רעמ .ןָא איבנ םעד ןופ ךָאנ ךיז ןשיווצ ןדנוברַאפ גנע קיכיסּפ רעשידיי

 -כעלמיטסקלָאפ רעמ ךיז ןיא לָאמעלַא טָאה סָאװ ,שידיי ףיוא ןביירש וצ קידנבײהנָא

 -וועשטניוו טָאה ,שיאערבעה ןטרוגעגנָא-לַאנָאיצַאנ דימת ןוא ןפייטש םעד ןופ טייק

 ןשיווצ ןוא ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא ןדיי עטקירדרעטנוא יד ייב ליֿפעג ןלַאנָאוצַאנ ןטכַאװ

 םוצ יוזַא .ןעמַארגָארּפ ,ןעיוטרַאּפ ןטיבעג טָאה ןעמ .לופעג ןרענָאיצולָאװער-לַאיצָאס םעד

 וליפַא טָאה רע .טסידנוב סלַא ןביוהעגנָא (1991--1881) רענערב .ח .י טָאה ליּפשייב

 -עגנעמַאווצ ןפַאש ןייז רע טָאה רעטעּפש ."ףמַאק רעד , לַאנרושז ןשידנוב ַא טריטקַאדער

 ַא טימ ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,לארשי ץראט ימ ןבעל ןייז ןוא שיאערבעה טימ רָאנ ןדנוב

 יוזַא .ןויצ בבוח סלַא ןביוהעגנָא טָאה ןָאסירעמ .א .ו טסיכרַאנַא רעד .טיוט-רעריטרַאמ

 גנילירפ ןיא , :ךוב ןייז ןיא ןיולַא סע טלייצרעד רע יו ,ןיקמורפ .א טסיכרַאנַא רעד ךיוא

 ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןביירש ןביוהעגנָא טָאה יקסניּפ דוד .?םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ

 ךיז טצעזַאב ,ןויצ ילעוּפ יד ןופ רעריֿפ -- רעטעּפש .םוילַאיצָאס ןשידוו ןקידנכַאװֿפיוא

 רעטעּפש ,"דנוב , םוצ טנעָאנ רָאג קידנביוהנָא ,ןיסעול זוא ווזַא .לארשי תנידמ ןיא

 קַאװיּפס םייח .רד טסיכרַאנַא רעד .םזינויצ רעטעברַא ןטימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ קיד'המשג

 םיוא ,געוו ןפיוא רָאנ, ,"סעצוליב , יד וצ טנעָאנ ןעוועג רעירפ ַא זיא (יקסווָאקַאװיּפס)

 "יטש .א .פ, :עז) ."םלוע-םע, םוצ רעבירַא רע זיא ,גרעבמעל ןוא ,געוו-רעדנַאו םעד

 ,"רבד , ןופ רָאטקַאדער רעקידרעטעּפש רעד ,ןָאסלענעצַאק לרעב .(1918 ,רעבמעצעד רעמ0

 טנגוי רעד ןיא זיא (לארשי ץרא ילעוּפ תגלפמ) ,י"אּפמ רעד ןוֿפ רעריֿפ רעקיטסייג ןוא
 לאומש רעקיטירק םעד ןופ רעדורב) קעדַאלוװו .ב זיא יוזַא ."דנוב , םוצ ןעוועג טנעָאנ רָאג

 ןיא ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ביױהנָא ןיא (ינרַאשט לאינד טעָאּפ םעד ןוא רעגינ

 טרעוו רעמעּפש ןוא ,םזינויצ ילעוּפ םוצ ןעוועג טנעָאנ ,טרעקרַאפ ,ןרָאי עגנוי ענייז

 ךיוא טָאה רעכלעוו ,קעדַאלוװ .ב ,בגא .סעצווָאדנוב יד ןופ ?לאסאל רעגנוי , רעד רָאג רע

 : דיל ןייז וויטָאמ ןלַאיצָאס ,ןרענָאיצולָאװער םוצ ןגָארטעגייב טָאה רעדיל ןבירשעג
 .1988 .קעדַאלװ .ב, :ךוב םעד ןיא ךיז טניפעג ,/ןטייק ענרעזייא ןייק טינ ליוו ךיא ,
 ןסָאגעגנעמַאווצ טפָא ןוא ןטיבעג ךיז ןבָאה ,רעדיל ןיא עיצָאמע ןוא ץרַאה ןיא סעיצָאמע

 .עטייווצ סָאד טסולֿפנייאַאב טָאה סנווא ; ןעמַאזוצ
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 ":פָארטש ,ךעלקיטעמוא רעייז טפָא רעבָא ,קיד'רסומ ,עדייז-השעמ ןזיוװַאב ךיז יקס

 .((.ןעלעדנעמ וצ ךעלנע ,ּפָאק ןרעביא טעלג ַא טימ ךיוא רעבָא ,קיד

 ןלַאיצָאס םענרעדָאמ רעזדנוא ןופ רעטשרע רעד ,עדייז רעד זיא יקסוועשטניוו

 ףיוא ןבירשעג ,טגָאזעג יו ,רע טָאה ,ןכַאז עטשרע ענייז .שידיי ףיוא דיל

 םעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיז רע טָאה ןזיוװַאב ,1874 רָאי םעד טניז ךָאנ ,שיאערבעה

 ןעוועג עדייב ןענייז ייז .ןַאמרעביל ,ש ןרהא ,ןדיי ייב רענָאיּפ ןשיטסילַאיצָאס

 ,סולפנייא ןפיט ַא טַאהעג ןיקסוועשטניוו ףיוא טָאה ןַאמרעביל .ךיז ןשיווצ טנעָאנ

 -גיוו .ןעמענ ךיז ףיוא ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ,תוחילש-טלעוו רעד טגנַאלַאבנָא סָאװ

 רָאי ןיא ןָאדנָאל ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה שידיי ףיוא רעדיל עטשרע ס'יקסוועשט

84 ), 

 שטנעמ ןוא טלעוו וצ ךיז קידנסייר ןוא שידיי ףיוא קידנביירש ךיוא רעבָא

 טלַא ךיז ןיא טיהעגנייא ןיוש דימת ףיוא יקסוועשטניוו סירָאמ טָאה (דיי וצ רָאנ טינ)

 טפָאלש סנּפָאקוצ ןייטש ס'בקעי ףיוא .טייקכעדליב עשידיי-טלַא ,ןלָאבמיס עשידיי

 ןכלעו ףיוא רעטייל רעקיבלעז רעד זיא רעטייל ס'בקעי .טַאירַאטעלָארּפ רעד
 -דליברַאפ יינ ךיוא .וו .מ טָאה ױזַא ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא טגייטש רעפמעק רעד

 רעדליב ןוא ןלָאבמיס עקיזָאד יד .ךָאנ ןוא ףוס-םי תעירק ,עפרַאה ס'דוד טכעל

 ןעזרעד טָאה רע זַא ןוא .רעדיל ענייז ןופ ךס ַא רעביא ןפרָאװעצ םיא ייב ןענייז

 רע טָאה ,ןענירעצ ןעגנונפָאה יו ,ןעזרעד ןוא ןעייגרַאפ סָאװ געט ענעגייא ענייז

 יוזא ןברוח םענעגייא םעד טגניזַאב רע ןוא יברעמ לתוכ םוצ ןכילגרַאפ ןיילַא ךיז

 : שיריל שימטיר

 ,יברפמ לתוכ ןיימ ייב ןייטש ַא ףיוא ץיז ךיא

 ; דנַארב םטנצנייא ןיימ ןופ שַא יד ךרוד ּפיז ןוא

 ,טנַאה ןופ רצנניפ יד דרוד שא יד ךרוד ּפיז ךיא

 יברצמ לתוב םייב הֿפרש ןיימ ןופ שַא יד

 ...1 איבנה והימרי ןופ ץפיו ןטימ ץֿפיז ןוא

 רע זיא םעד ןיא .ןענוגרַאפ טינ ךיז ליפוצ ןענייוו טָאה יקסוועשטניוו רעבָא

 ןוא ."רענָאילימ ןרערט, ןפורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,דלעפנעזָאר .מ יו שרעדנַא

 ייב ,רוטַאנ רענייש רעד ןופ ןבָאה וצ האנה ןענוגרַאפ טינ ךיוא ךיז רע טָאה ױזַא טָא

 דניז ַא ןעוועג ,תובָא יקרּפ ןיא ךיז טניפעג סע יו ,זיא (טַאטשלעדע דוד ייב יוװ) םיא

 ןליא האנ המ, : ןפורסיוא ןוא תוחילש רעסיורג רעד ןופ ןטימ ןיא ןלעטשוצּפָא ךיז

 ,דלַאװ ןופ רעדיל, : דיל ַא סנייז ןיא טגָאז רע יו !םיוב רעד זיא ןייש יוװ 7! הז

 ַא ןָא רָאג ייברַאפ רימ רַאפ ןעייג ,רוטַאנ רענייש ןופ רעדיל ,ןרעטש ןופ רעדיל

 בויהנָא ןיא רָאג -- ץרּפ .ל .ו ןגנוי םעד ףיוא סולפנווא סנָאדרָאג .ל .י ןגעוו (*

 ןמ-30 סעצרּפ וצ ,1948 "ראודה, ןיא וכאלמ .ר .א ,עז -- ןבוורש סעצרּפ ןופ

 .םייצרַאו

 ךול ןלַאוצָאס םוצ ןרָאװעג ןסווטשעג ךיוא זיא יקסוועשטניוו זַא ךעלגעמ ('**

 טָאה רעכלעוו -- ןיוועל בייל הדוהי -- ל"להי ,רבח-טייצ ןרעטלע ןייז ךרוד

 .רעדיל עלַאוצַאס שיאערבעה ףיוא ןבירשעג ןרָאי רע-00 יד ןופ טויצ ןוא ךָאנ
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 יד וצ ןכילגעג רע זיא םעד ןיא ךיוא ,(1927 ,קרעוו עטלמַאזעג ,110 טייז) "רוּפש

 טקנעבעג ףיט ָאי אקווד .וו .מ טָאה ייז יו טקנוּפ ןוא .רעטכיד-הלכשה עשיאערבעה

 ךירנייה ַא ןופ עיזעָאּפ רענייר רעד ךָאנ ןוא ,ןזיצערּפ ןכָאנ ,דיל םעניילק ןכָאנ

 .ענייז רעדיל רָאּפ ַא ןיא סע טנָאמרעד רע .ענייה

 -כעלטלעוו טכַארבעג דיל ןרענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצָאס ןייז ןיא טָאה .וו .מ

 טימ "רבע תפש יבבוח; יד ןופ ךיז קידנסיײרּפָא ,רע טָאה ,ױזַא דלַאביװ ןוא .טייק
 ןומה ן'טושּפ ןופ ןושל םעד ףיוא ןוא ןומה ןשידיי םעד ףיוא קוק ןעמורק רעייז

 וצ טּפַאשביל ךיוא ןוא שידיי רַאפ שוח ןפיט ַא ןזיװעגסױרַא ,1892 רָאי ןיא ךָאנ
 ףיוא טגָאלקעג טינ לָאמנייק ךיז ,ןרָאי רע-90 יד ןיא גורפ .ש יוװ ,טָאה רע .שידיי

 זיא ןָאק'מ זַא ,דיל ַא סנייז ןיא טגָאז רע .?סעקטַאי רעגרובַאניד,, יד ןופ ךַארּפש רעד
 טייז) ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא יו טקנוּפ רעטכיד רענייפ ַא ןייז ,"ןָאגרַאשז; ןיא ,שידיי
 ,רעטסערג רעד ,רעטשרע רָאג רעזדנוא ,םינּפה ,(1927 ,קרעוװ עטלמַאזעג 5
 .םיא ףיוא טקריוועג קרַאטש טכיזניה רעד ןיא ךיוא טָאה ,םירפס רכומ עלעדנעמ

 עשיטסילַאער יד ,ןטלַאטשעג עשיטסילַאער שיטעָאּפ טכַארבעג טָאה .וו .מ

 ַא טַאהעג רע טָאה םעד טימ .ןָאט ןשיטנַאמָאר-שיטסילַאער םעד ןוא גנובײרשַאב

 לַאיצָאס רעזדנוא ןבָאה עכלעוו ,ןטעָאּפ עקידרעטעּפש ףיוא סולפנייא ןטייוו ןוא ןפיט

 ליפעגטימ טכַארבעג טָאה יקסוועשטניוו .ןעגנוכיירגרעד ערעסערג וצ טריפעג דיל
 ןעק -- ןסולפנייא עקיטייז עלַא רעסיוא --- סָאװ ,ןטקירדעג ןטימ ,ןַאמירָא ןטימ
 לד רפעמ ימיקמ, :ןופ קידמיליהת-שיכנת ןעמַאטש קידלצרָאװ רָאג םיא ייב סע
 ךָאד ,ךעלנעזרעּפמוא קידנביירש ,טָאה יקסוועשטניוו ."ןויבא םורי תוּפשאמו
 -נָאל; רעדיל עירעס ס'יקסוועשטניוו .,ןשטנעמ ַא ,טלַאטשעג ַא ,םינּפ ַא ןבעגעג

 עסיורג ַא ןוא טקנוּפ-דנעװ ַא ןענייז ,1890---1884 ןרָאי יד ןופ ?ןטעוליס רענָאד

 םעד ןצַאשוצּפָא טינרָאג זיא סע .עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא עטַאד

 טָאה סע סָאװ ,רעביירש עגנוי עקיטלָאמעד ףיוא ןוא רענעייל ףיוא סולפנייא
 ןופ דיל סָאד, ס'דוה סַאמָאט ןופ גנוצעזרעביא עיירפ עקיגנַאלק ןייז טכַאמעג

 רעפיט רעד ,טייקכעלדליב עפרַאש יד ,םטיר רעד ,ךַארּפש עטנעָאנ יד ."דמעה

 רעייז ןעגנַאגעג ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא זיא ,דיל םעד ןופ רעצ רעטמידעפעגנייא
 ,טייוו

 ,ןויטָאמ עטריזילַאעדיא-שיטסילַאער ןבָאה ,רעירפ לסיבַא ןוא ןרָאי ענעי ןיא

 ןיא טָאה'מ .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ךיוא ןעזנָא סיורג טַאהעג ,רעדיל-סגנורעדליש
 ןופ ןבעל םעד ןבירשַאב ןוא רעױּפ ןופ עילָאד רעד ןגעוו רעדיל ןעגנוזעג שיסור
 ןגעוו ןעגנוזעג שטייד ןיא טָאה ןעמ .(ןיטיקינ ,װָאצלָאק ,ווָאסַארקענ) רערעקַא םעד

 טרעבלַא ,טארגיליירפ) רערעדנַאװ ןקירעגנוה םעד ןגעוו ,ןירעשעוו רעמערָא רעד
 -ַאטעלָארפ-ןּפמול ןשיטָאטש ןגעוו ןעגנוזעג שילגנע ןיא טָאה ןעמ .(ָאסימאש ןָאפ
 -- עקירעמַא ןיא ןוא ,(סירָאמ ןוא דוה) ,ןירעטעברַא רענעגיובעג רעד ןגעוו ,רעיר
 -עג זיא .?טנַאה ןיא ןזיײאבָארג ןטימ ןַאמ, ןגעוו ,םַאהקרַאמ ןיוודע ןופ רעדיל יד

 רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגנײרַא ןוויטָאמ עקיזָאד יד טָאה רע ןוא .וו .מ ןעמוקי

 רעטשרע רעד טָאה רע ,דיל םענרעדָאמ רעזדנוא ןופ בייהנָא עמַאס םייב עיזעָאּפ

 ,עיזעָאּפ רעשילגנע רעד ןופ ןעגנַאלק ךיוא ,עשיסור רעסיוא ,טכַארבעגנײרַא
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 -ָאטעג ,ןיילק ןוא לָאמש ןעוועג 1884 רָאי ןיא זיא דיל רעזדנוא ןופ חטש רעד

 : זרעפ ס'יקסוועשטניוו ןעגנולקעגפיוא ךעלטלעוו טָאה לָאמַאטימ .קיד'ןחדב ,קיא

 : רעטייוו ןוא

 ,טיירדעגסיוא ןוא רַאד ,רטנניפ טרענָאמ טימ

 --- רנילב ןיוש טצברַא ןופ ןצנייז סָאװ ,ןגיוא טימ

 ,טריילקשנ ןּפמול ןיא ,ךיו טציו ץלעבייוו ַא

 . דניוושעג םטדָאפ ןוא לדָאנ ןטימ טפרַאװ ןוא

 ' ךעטש ,ךעטש ,ךעטש ---
 ,רמפרפ ןעמצלַא רַאֿפ ,תולר ןיא ,רצננוה ןיא

 -- ךיוח רֶצֹד ןיא םיטש רצדנריר ַא טימ ךָאד ןוא

 .רמפה םענוֿפ דיל סָאד יז טנניז

 | ײב ןיינ ,יינ רךיא ש-----+

 ,ןרצה וצ ויא ןָאה ןופ ןשיירק סָאד רצדייא דָאנ

 { יינ --- רצדיוװ ,יײג -- רֶצבָא ,יינ ןוא

 .ןרצטש יד ןיוש ךַאד ןיא רעבצל יד ךרוד עז ךיא זיב

 { יינ ,עוצרָאה ,עושצַארּפ ,יינ ---
 ,יירד ַא ןעננַאלרצר טינ ּפָאק ןיימ ןָאק ךיא זיב

 { יינ רצדיוו ,יינ -- רעבָא -- יינ ןוא
 ןייוו טוט ןגיוא ענצלָאװשעג עניימ זיב

 --- דנַאב יד ןוא םיוז יד ,ץלרצמ יד

 ,םיוז יד ,צלרצמ יד ןוא דנַאב יד

 טנַאה ןיא ךצלּפענק יד טימ זָאנ ןפיוא לַאפ דיא

 ,םיורט ַא ןיא ןָא ,רימ ךיז טכַאד סצ ,יײז יינ ךיא

 ןפָארטעג טיונ ןוא טעברַא ןופ טייקכעלדליב עקיזָאד יד רעטעּפש בָאה ךיא

 ס'יקסוועשטניוו רעטנוא ךיז ןבָאה ייז .ןעזייר .א ןוא ןיביל .ז ןופ עזָארּפ רעד ןיא

 יד ןיא ךיוא ןוא דלעפנעזָאר .מ ןוא טַאטשלעדע דוד ייב ןזיװַאב ךיוא סולפנייא

 עטמיטשַאב ַא טַאהעג ךיוא טָאה טייקכעלדליב עקיזָאד יד .ץרּפ .ל .י ןופ רעדיל

 וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעטכיד ערעיינ ןוא ערעטייוו ףיוא גנוקריוו

 ,רעמינּפ ןוא ןטלַאטשעג ןבעג

 ןעגנולקעגפיוא רעטעּפש טָאה "דמעה ןופ דיל סָאד,, ס'יקסוועשטניוו ,ָאי

 רעד .?סנירָאטיײנ יירד יד ; דיל סע'צרּפ ןיא רענעט עיינ טימ (1906 רָאי םורַא)

 : ןענעקרעד ךיז טזָאל םטיר

 ,ַאלב ןּפיל יד ,טיור ןגיוא יד

 --- ָאטינ קַאב ןיא טולב ןּפָארט ןייק

 .ןשיינ ןוא ךצלדיימ יירד ןציז סט

 יינש דנַאוװניײל יד ,קנַאלב לדָאנ יד

 .יינ ןוא יינ ךיא  טכַארט ענייא ןוא

 ןדמערפ םייב, סע'צרּפ ןיא קרַאטש ךיוא ךיז טליפ "דמעה ןופ דיל סָאד;
 ,"דיילק-הּפוח
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 רעמ שיטעָאּפ ןוא ןקיד'חוכ םעד ייב סולפנייא ס'יקסוועשטניוו זיא רכינ רָאג

 ןבױהעגרעבירַא ךיוה ךיז רעטעּפש טָאה .ר .מ ,רע .דלעפנעזָאר סירָאמ ןכעלדליב

 ןוא טעּפמיא ןייז טימ ,הרוש רעשיטעָאּפ רעקיטפערק ןייז טימ הפוקת ןייז רעביא

 יז ןענייז םיא ייב סָאװ ,רעדיל עשיטנַאמָאר-שיטסילַאער ענייז ןיא רעבָא ,קיריל

 ךס ַא ןגיוצעג רע טָאה ,עשיטַאמַארדָאלעמ וצ טפָא םגה ,עקידוועגניז ,עקידוועריר

 ןיימ; : דיל טמירַאב ס'דלעפנעזָאר וליפא ,"ןטעוליס, ס'יקסוועשטניוו ןופ הקיני

 ןיקסוועשטניוו ייב .ןיקסוועשטניוו ןופ טסולפנייאַאב וויטָאמ ןטיול זיא ,"עלעגניא

 : ױזַא סע טייג ."עלעטע ןיילק, :; דיל ַא ָאד זיא

 עלעדיימ עניילק ַא ןָאק ךיא
 ; דניק ַא סרעטשברַא ןַָא

 וטלעדיײא סָאד ,למינּפ ריא

 דניוטנ-זיוח סָאד טיײרֿפרפד

  ףלצדיימ טנייש יד ,טילב יז

 ; טיונ ןופ טייצ ןיא וליפא

 עלעדיילק ריא זיא רצטָאפ םייב

 ,טיורב ןייז יוו רצכליב ליּפ

 ץלױטצב ריֹא ייב טפָא טציז רֶע

 ,לוטש ַא ףיוא טרפצמוארַאפ

 עלצטצ ןיילק ןייז ןוֿפ טכַארט ןוא

 .לופ ןוא טיור ןניוא טימ

 ."עלעגניא, : ןייז ןבירשעגנָא דלעפנעזָאר טָאה ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 ,רעשידָאלעמ זיא דיל ס'דלעפנעזָאר .(עלעגניי ַא ןרָאװעג זיא עלעדיימ רעד ןופ)

 -גיא/ סָאד .,עמַארדָאלעמ ןוא טעטילַאטנעמיטנעס טימ ןדָאלעגנָא זיא רע םגה

 -מיטסקלָאפ רעמערַאװ טימ טכיוה ןוא ,רעשיריל ,רעקידווע'ןח רעבָא זיא ?עלעג

 "וועשטניוו ןקיטקַאט-ריפ ןקיבלעז םעד טימ דיל ס'דלעפנעזָאר טייג .טייקכעל

 : במאי-יקס

 ץעלצגניי םצניילק ַא בָאה ךיֹא

 ןיימ רָאג ץלטנוז ַא

 רימ ךיז טכוד םיא לו ךיא ןצוו ןוא

 .ןיימ זיא טלפוו טצנַאנ יד

 ס'יקסוועשטניוו ןופ גנַאלק רעד דיל ןצנַאג ןיא ךיז טרעה סע .רעטייוז ױזַא ןוא
 םעד רעמ סייוו רע .ךעלנעזרעּפ רעמ רעבָא זיא דיל ס'דלעפנעזָאר ."עלעדיימ,

 ,דיל ןופ דוס

 ןיא ןוא טניוו ןיא ,ןגער ןיא, : דיל ס'יקסוועשטניוו טימ ךיוא סע זיא ױזַא
 ? יקסוועשטניוו טגערפ ,ייז ןעייג ןיהואוו .סַאג ןיא ןעייג ךעל'הפוע ייווצ ,"?טלעק

 לסיבַא ךיז ןבָאה ןוא ןעגנַאגעג ,ןעגנַאגעג ךעל'הפוע ייווצ יד ןענייז . , .ןיהואוו ,ָאי

 טָאה רע לייוו) ,ייווצ טָאטשנא רָאנ .ןדלעפנעזָאר סירָאמ ייב טכוזעגּפָא רעטעּפש

 ןגעוו ןעגנוזעג ןיוש רע טָאה (ןרעוו ןעמונַאב ףרַאד דיל ַא יו טסואוועג רעסעב

 : עלעדיימ ןייא
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 --- טנגערצג יא ,טיינשצג יא טָאה סצ

 סָאג רעד ךרוד לענש קירנציײג ןוא

 טנגעגַאב ךיא בָאה טלצדיימ ַא

 .סַאנ ןוא סצוװרַאב ןוא ,טצקַאנ בלַאה

 : רימ ןרעה דלעפנעזָאר סירָאמ ייב דיל רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 רניק סצנייש וד ,ןיחואוו ,ןיהואוו

 ? טניוװ רֶצֹד ךיד סע טנָארט טרָאפ ןיהואוו

 ןופ געו םעד ףיוא רעטייוו ייז ןעייג ;ןטעוליס יד ןעמוק ןוא ױזַא ןעייג
 טזייו .דיַאס-טסיא רעקרָאי וינ םוצ זיב לּפעשטיײיװ ןקילָאמַא ןופ ,טײקמערָא
 ,יקסוועשטניוו זדנוא

 ,טנעמונָאמ ןופ טייוו טינ ,דײסּפישט ףיוא ---

 רצלגעט-נַאט רַאוטָארט םצד ףיוא טייטש

 טנעה ץרַאד יד ןיא טלַאה סָאװ ,ןַאמ רפדנילב ַא

 ,טנעמורטסניא ןטלַא ןטצינצנּפָא ןַא

 .ךצלנצלק רטיוחהצגמוא ןונינ ַא טליּפש ןוא

 -ַאב רעדנילב רעקיבלעז רעד ןוא ,זיולב רָאי רָאּפ ַא ,גנַאל טינ טרעיודעג

 ...!רעדירב ייווצ שממ .ןדלעפנעזָאר סירָאמ ייב ,ןדנילב ןטייווצ ַא טימ ךיז טנגעג

 ,רַאטס ס'ןיײטשרצקָאס ןופ טרָאר טייוו טינ ,טירטס דנפרג ןיא

 ,רָאה עננַאל-יורג טימ רפדנילב ַא ךצלנעט טציז

 ,דימ ןוא טרצגנוהרַאפ טצכצרק ןוא טרָאד טציו רֶצ

 .דיל קיטצמוא ןַא לדיפ ןייז ףיוא טליּפש ןוא

 .קרָאי וינ ןייק ןעמואװשעגרעבירַא ןָאדנָאל ןופ זיא יקסוועשטניוו סירָאמ

 . .. רעדנילב ןייז ךיוא ױזַא

 -ייווצ ַא ןיא ילכ ןייא ןופ ןייוו יוװ ױזַא ,ןסָאגעגרעביא ךיִז טָאה ױזַא טָא ןוא

 סָאד טמוק דלעפנעזָאר ייב ,סָאװ טינ רעמ .ןדלעפנעזָאר ףיוא סולפנייא .וו .מ ,רעט

 סע .רעשיריל ךיוא ןוא רעקידוועריר, רעכעלגעווַאב ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,סױרַא דיל

 : טגָאזעג ןוא דרע-יור קיטש ַא ןגָארטעגרעטנוא טלָאװ יקסוועשטניוו יו ױזַא זיא

 ."רעקַא ןוא םענ ,ןדָאב וטסָאה טָא;

 ,ילסוועשטניוו סירָאמ ןופ סולפנייא םעד ןעמ ןָאק ןדלעפנעזָאר ייכ יו טקנוּפ

 -ווָאב ייב ךיוא ןוא טַאטשלעדע דוד ייב ןעניפעג ךיוא ,רענָאיּפ םעד ,ןטשרע םעד

 רע ןכלעוו ןיא דיל ַא ָאד זיא יקסוועשטניוו ,מ ייב : ןליּפשייב רָאּפ ַא .ןרעוװָאש

 ךיז טזיײװַאב סע ןוא טכַאנייב טעּפש רעמיצ ןייז ןיא ןיילַא טציז רע יוװ ,טלייצרעד

 רעטיב םיא טמענ רעכלעוו ,טסנעּפשעג ַא ,רעייפ ןופ ,ןימאק ןופ גנולצולּפ םיא וצ

 רעד טימ טלַאטשעג עקיזָאד יד ,רעדָא ,טסנעּפשעג רעקיזָאד רעד רעבָא .ןפָארטש

 ךיוא רעטעּפש ךיז טָאה ,גנולדנַאװרַאפ רעיינ ַא ןיא רָאנ ,טײקיטסנעּפשעג רעבלעז
 ףניפ ַא טימ ןוא ,"טסעג עכעלקערש; : דיל ןייז ןיא טַאטשלעדע דוד ייב ןזיוװַאב

 .רעװָאשוװָאב ףסוי ייב רעטעּפש רָאי
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 ףיוא רעוו ןעמיטשַאב וצ רעווש זיא ןלַאפ לייט ןיא זַא ,ןגָאז ייברעד זומ'מ

 ַא טכַארבעג ןטשרע םוצ טָאה'ס רעוו ןוא ,סולפנייא םעד טַאהעג טָאה סע ןעמעוו

 קיביײיא סע ךָאד זיא ױזַא .ןטייווצ םעד טקריוװַאב טָאה רענייא .וויטָאמ םענעבעגעג

 טשרָאפ ןעמ ןעוו ,קפס ןָא זיא'ס רעבָא ,טייצ ןייא ןיא ןבעל סָאװ ןטעָאּפ עּפורג ַא ייב

 סולפנייא רעפיט ַא ןעגנַאגעג זיא ןיקסוועשטניוו ןרעטלע ןופ זַא ,יונעג סיוא ךַאז יד

 רעכעה ךס ַא ,טעדליבעג רעמ ןעוועג זיא יקסוועשטניוו ,רעלטייצטימ ענייז ףיוא

 ןייז וצ זיא דלעפנעזָאר .עיידיא רעד ןיא רערָאלק ךס ַא ןוא טקעלעטניא ןייז ןיא

 ןייז .יקסוועשטניוו ױזַא טינ .,עיידיא רעלַאיצַאס ַא ןָא ןעמוקעג וויטָאמ ןלַאיצַאס

 ףיוא זיא ,קלָאפ ןפיוא טינ ביוא ,רערעפיט רעמ ַא ןעוועג רעבירעד זיא סולפנייא

 דוד ןבָאה קלָאפ ןפיוא ,ןטעָאּפ שקידרעטעּפש ףיוא ךיוא ןוא ,ןטעָאּפ עקימורַא יד

 .רעמ טקריוועג דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא טַאטשלעדע

 טָאה עמעט ץוחַא רעבָא .קיטַאמעט רעד ןיא טייקיינ טכַארבעג טָאה .וװו .מ

 -סיצילבוּפ ,שיאַאזָארּפ לָאמוצ זיא רע .םטיר םעיינ ןבעגעג ךיוא טייצ ןייז ןיא רע

 ,ךיז טגניז םטיר רעד רעבָא ,זרעפ ןייז ןיא קיסעמ-ןטַאקַאלּפ ןוא שיטַאמעכס ,שיט

 ןייק רעמ ןפרַאד רימ, : תורוש ענייז ,לשמל .ןרעה וצ סעּפע טזָאל םטיר רעד
 סָאד ויא טייצ רענעי רַאפ .*רעמ טינ ןַאמלטיק ןייק ,ןַאמלטיט ןייק ,ןַאמלטימ

 סע יװ רעדניק ריא טרעה; :רעדָא .טקריוועג טָאה םטיר רעד ןוא סיינ ַא ןעוועג

 םעד רַאפ ,ךיז טריטשומ רעטעברַא רעד יוװ ,לַארעביא ךיז טריר סע יוװ ,ךיז טריר

 םטיר רעקיפיול רעד רעבָא ,עכַאװש ַא ָאד זיא קיטעָאּפ יד ,?לַאטיּפַאק טימ ףמַאק

 -שיסור ס'יקסוועשטניוו ןעמענ רימָאל יצ .טייצ רענעי ןיא סיינ ַא ןעוועג זיא

 .ןוָאצלָאק ןופ יצ ןעניטיקינ ןופ אמתסמ םיא ייב טייג סָאװ ,ליטקאד ןטכיױהעגנָא

 : ונייהד .דיל ןשינחדב םעד ןופ טייצ רעד ןיא סיינ ַא ןעוועג רָאג ןיוש זיא סָאד

 -עגּפָא ךָאנרעד -- ענעדנובעג טינ ןעוו ,ענערָאבעג טינ ןעוו ,ענערָאװעג םערָא;

 ,רעטייוו ןוא ,וו .א ןוא ?ענעדנוש

 ,װ .מ זיא דיל ץוחַא רעבָא .דיל ס'יקסוועשטניוו סירָאמ ןעוועג זיא סָאד

 עטשרע רָאג רָאּפ יד ןופ סלַאפּנלַא -- רעטשרע רעד זדנוא ייב ןעוועג ךיוא שיטקַאפ

 ?ףָאוָאליפ רענעגושמ ,, ןופ דייר יד .ןָאטעילעּפ ןקיניזפרַאש ןטכייל םעד טימ --

 ךיוא ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ ,המכח רעייז טימ טקריוװעג ןבָאה ,םינַאדװעסּפ ןייז ---

 -ַאטיגַא יד ןופ רעכעה ךס ַא ןענַאטשעג שירַארעטיל ןענייז ייז .טייקטנרעלעג טימ

 רענעי ןופ ,ןַאהַאק .בא --- "דיגמ רעקירַאטעלָארּפ, : םעד ןופ ןענָאטעילעּפ-עיצ
 םע רעד וצ ןזָאלרעטנורַא טלָאװעג טינ ךיז לָאמנייק טָאה יקסוועשטניוו .טייצ

 א יװ טינ ריש טדערעג ןענַאטעילעפ ענייז ןיא טָאה רע ,ןומה םעד ןופ תוצראה

 טימ טדנעלבעג ,ט'הצע'עג טָאה רע ."רעקיכלימ רעד היבט, רעשיטסילַאיצָאס

 -רעד טעװ ,ןעמוקוצ טינ ןעק בייל ַא ואוו טרָאד; ; ליּפשיײב םוצ ,ןלַאפנייא עגולק
 -רַאפ ןגיוא יד ןעמ ףרַאד סעּפע ןעז וצ זַא ,טפערט סע; : רעדָא "ןיּפש ַא ןכיירג
 ,ךָאנ ןוא ,"רָאװ ןפיוא יײטשרַאפ ןוא םולח ןיא עז ,רעדורב רעביל, רעדָא .?ןכַאמ
 .ךָאנ ןֹוא

 רע .רָאטקַאדער ַא יוװ ןוא טסיצילבוּפ ַא יו טקריוועג ךיוא טָאה יקסוועשטניוו
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 ןופ גנוקריוו ןייז טייג ץלַא רעביא רעבָא ,סעמַארד ןביירש טוואורּפעג ךיוא טָאה

 .?ןטעוליס רענָאדנָאל , יד ןֹופ קיטַאמעט רעד ןופ ןוא םטיר ןקיגנַאלק ןייז

 ןיא ןוא טלעק ןיא ,ןגער ןיא ,, ,*טָאטש ןיא טכַאניײב , ,"דמשה ןופ דיל סָאד;

 רעקיברַאפליפ ,רעיינ ץנַאג ַא ייב טנייה ךָאנ ןבָאה ןוויטָאמ ערעדנַא ןוא ,"טניוו

 ןקידנרעיוד רעייז טינ וליפא ןוא ,טרעוו רעייז ןרָאלרַאפ טינ ,קיטעָאּפ רעשידיי

 טלמרומעג בָאה ךיא סָאװ םטיר רעד ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק ךָאנ ןוא ,סולפנייא

 ; לגניי גנוי סלַא

 ,רעטסצל טָאטש ַא ָאד זיא דנַאלגנע ןיא ---

 ; רצווקס ַאזַא ָאד ויא ןָאדנַאל ןיא

 ,רעטסצווש יירד דצלגצט ןצייטש רצווקס ןיא

 .רצוו-טינ-רצוו ןָאק יז -- רעטסצווש יד

 ןעמוק ייז ןצוװ ,טכַאנרצדיײב טצּפש ןוא

 --- "םייה ַא; ןפור ייז סָאװ ,טספשנ םוצ

 ןָצמולב ןוא ךעצלדנצב ייז ןצענַאב

 ,םייהצנ ןסילפ סָאװ ןרערט טימ

 דלעפנעוַאר סירָאמ  .ג

 סע .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-80 יד ןופ ףוס םוצ ןעוועג זיא סָאד

 סקלָאפ ןשידיי ןטלצרָאוװעגנײא םעד ןיא טרעדורעג ןוא טרירעג טלָאמעד ךיז טָאה

 ךיז טָאה עיצידַארט רעטלַא ןופ רדג רעד ,םיוצ יד .םי טייז רענעי ףיוא ןבעל

 רעמ ץלַא ךיז טָאה הלכשה יד .שינעמיורט ַא ,שינעכוז ַא ,ןטלַאּפש ןעמונעג

 ,ןצָארּפש עטשרע ,ןלַאיצָאס םוצ יַאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ םוצ יַאס ףור .טלדייעגסיוא

 ,"דנוב , ןקידנעמוקנָא םעד ןופ ךעלזיירק עטשרע

 -פיוא ,טניישעצ רעמ ץלַא ךיז ןיילַא טָאה סָאװ ,שידיי ןּא זיא געט ענעי ןיא

 רענרעדָאמ רעטשרע רעד .("גורפ .ש :ןעמָאנ רעד ןטכיולעגפיוא ןוא ןעגנַאגעג

 רעד .םייה רעטלַא רעד ןיא ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא טעָאּפ רעשירעלטסניק

 .ויטָאמ-ןויצ םוצ ןוא ןלַאנָאיצַאנ םוצ גנַאג ןטלוב םעד טימ רָאנ ,רעקיריל רעטשרע

 םעד ןיא ,ָאד ןוא .גרוברעטעּפ ןקילָאמַא םעד ןיא םי טייז רענעי ףיוא ױזַא

 -עגסיוא ןיא ,טרעקרַאפ רָאנ ,טײקטלצרָאװעגנײא ןיא טינ ,קרָאי וינ ןקילָאמַא

 ,שינעכוז ןוא שינעװַאה רעד ןיא ,קלָאפ-ןטנַארגימיא ןשידיי םעד ןופ טײקטלצרָאװ

 ןופ םעזוב םעד, ןופ עטעװעטַארעג ,רעדירב-ףיׂש יד ןופ שינעמיורט ןיא ךיוא ןוא

 רעד ,דלעפנעזָאר סירָאמ :ןעמָאנ רעד טניישעגפיוא טָאה ,ןעגנַאגעגּפױא זיא ,"םי

 .1881 יצ ,1880 רָאי םורַא ,רעירפ ךָאנ ןזיווַאב ךיז גורֿפ .ש טָאה שיסור ףיוא (*

 רעשידיי רעד ףיוא טקריוועג רע טָאה רעדיל עשיסור עניוז טימ ךיוא ןיוש רעבָא
 -וורש ,דיו רעדנַא ןַא זיולב .טנגוי רעשידיי רעקידנעמוקפיוא ןוא ץנעגילעטניא

 -נווא ןוא ןגוטשעגרעביא םיא טָאה ,שטיוד ןיא ,ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא קידנעב
 .ענייה ךירנייה ןעוועג זיא סָאד .רעטכיד עשידיי ףיוא סולפ
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 ,טעָאּפ רעשירעלטסניק רעטשרע ,רעקיריל רעשידיי רעקיברַאפ ,רעלופ רעטשרע

 ,רעטכיד עלַאיצָאס עקיטלָאמעד יד ןשיווצ

 רעלַאיצָאס ַא יו טקעלּפטנַא ךיוא ךיז ביײהנָא ןיא רָאג טָאה דלעפנעזָאר סירָאמ

 ,הביבס ןבעגעג ןיוש טָאה רע ,ּפַאש-טעװס םעד ןבעגעג טָאה רע רָאנ .רעטכיד
 ןשידיי ַא רָאנ --- ,ןדנילב ַא םתס טינ ,רעטסעוװש יירד םתס טינ ןעזרעד טָאה רע
 טימ .ןישַאמ-יינ רעד רעביא ןגיובעג ןציז עכלעוו ,רעטסעווש עשידיי ,ןדנילב

 דיַאס-טסיא רעד ףיוא טמושזעצ ךיוא טלָאמעד ךיז טָאה ןענישַאמ יד ןופ םושז םעד

 לָאמטּפָא זַא ,ןענישַאמ יד דליוו ױזַא ּפַאש ןיא ןשיור סע; : דיל ס'דלעפנעזָאר .מ

 ,ןרָאלרַאפ למוט ןכעלקערש םעד ןיא רעוו ךיא ; ןיב ךיא רעוו שיור ןיא ךיא סעגרַאפ

 ןישַאמ ַא רעוו ךיא ,לטב טרָאד טרעו ך י א ןיימ
 .גנוטכיד רעלַאיצַאס רעד ןיא סיינ ַא ןעוועג ןַאד זיא "ךיא; טרָאװ סָאד

 -עגניירַא זיא ןדלעפנעזָאר ייב רעבָא ,ךעלנעזרעּפמוא ןעוועג גנוטכיד יד זיא רעירפ

 .וטפיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .עכעלנעזרעּפ-שיריל סָאד ןטָארט

 ןכיילב םעד ןעזרעד דיל ןלַאיצָאס םוצ גנַאג ןיא דלעפנעזָאר טָאה ױזַא ןוא

 ,ײרעּפַאלקש ןופ ךָאי םעד רעטנוא רענעגיובעג ַא טייטש סָאװ ,רעטיײרעּפא

 צטקנעברַאפ סָאד ןוא דיַאס-טסיא רעד ףיוא ל'םותי סָאד ןעזרעד טָאה רע
 עמערָא סָאד, ןוא "עטריפרַאפ יד ןעזרעד טָאה רע ,לדיימ-רעטעברַא עשידיי

 ,רעטכיד רעקיד'חוכ רעד ,דלעפנעזָאר סירָאמ טָאה קידנעעזרעד סָאד ןוא ."דניזעג

 -עג יד טנעק ריא יו ױזַא, ;טגָאזעג ןוא טעּפָארּפ השעמ םיטש ןייז ןביוהעגפיוא

 טינ ךיוא ריא טעוװ ױזַא --- ןכַאמרַאפ טינ ןַאקלואוו ןדליוו ןופ ליומ ץעכעלרעפ

 -- טפַאלקשרַאפ טציא טלַאה ריא סָאװ םעד ןופ ,ןרָאצ ןופ רעטארק םעד ןכַאמרַאּפ

 "ןכַאװרעד טעװ רע ןעוו
 דלַאב .ןבילבעג טינ דיל ןלַאיצָאס םייב זיולב זיא דלעפנעזָאר סירָאמ רעבָא

 ַא ,טלייצרעד רע ואוו ,"יַאמ רעשידיי רעד, ;ויטָאמ רעלַאנָאיצַאנ ןייז ןעמוקעג זיא

 יװ ,קידנריר ךיוא עקַאט ןוא קידוועריר שיטעָאּפ רעבָא לַאטנעמיטנעס לסיב שּפיה
 דלעפ ַא ףיוא ,טימעג ןשימרוטש ַא טימ ,רענערָאלרַאפ ַא םורַא טייג דיי רעטלַא רעד

 ןוא םולב רעדעיא :טגָאז דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא ! דלעפ דמערפ ַא ,טילב סָאװ
 ,ןרָאצ טימ ןָא טקוק ןובַאטס רעד ; סַאּפש ןדליוו ַא םיא טימ טביירט ןרָאד רעדעי
 "! סעכ טימ טיירש עָארק יד ןוא

 !יַאמ רעדמערפ ַא

 רעבָא ,לַאטנעמיטנעס וצ ,טגָאזעג יוװ ,ןוא גנַאל ןוא ןגיוצעצ זיא דיל סָאד
 ַא זיא טָא .ןדלעפנעזָאר ייב לָאמעלַא יוװ ,תורוש עשיטעָאּפ ענייפ ךיוא טָאה סע

 : הרוש עקיצילב
 וצמוטש ַא ףיוא ,לברלוו ַא ףיוא

 ,חמוא ןיימ ןופ םולח רעד טננצה

 רע ,לארשי חצנ םעד ןעגנוזַאב רע טָאה וויטָאמ ןלַאנָאיצַאנ רעדנַא ןַא ןיא
 ,המוא עשידיי יד טסייה סע ,ףיש רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו טדערעג טָאה
 דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא ,ןרעסַאװ עשימרוטש יד ףיוא ןפרָאװעגמורַא טרעוו סָאװ
 םעד טינ ןכיירגרעד ןוא ,רעטנוא ןעייג ןפיש עליפ, :ןדיי יד טסיירטעג טָאה
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 ."געוו רעד זיא ךעלרעפעג שטָאכ ,רעכיז ןוא ץלָאטש טייג ףיש רעזדנוא ; גערב

 עלַאנָאיצַאנ לקיצ םעד ןיא ,דיל-ןיורק ןייז ןעמוקעג זיא םעדכָאנ ךיילג ןוא

 :וזַא טייג סָאװ ,שרַאמ-תולג ןייז ,ןוויטָאמ

 ,טנַאה ןיא קָאטשרעדנַאו םעד טימ

 ; דנַאל ַא ןָא ןוא םייה ַא ןָא

 ,טניירפ ַא ןָא ,לאוג ַא ןָא

 --  ,טניוה ַא ןָא ,ןגרָאמ ַא ןָא
 ,טגָאיעג רַאנ טעדלודעג טונ

 ,טגָאמטעג טינ טקיטכענעג ואוו

 ,ייו ,ייוו ,ייו רעמיא

 ,ויג ,יוג ,ייג רעביא

 ,ןַאפמש ,ןַאּמש ,ןַאּפש רעמויא

 .ןַארַאפ זיא חוכ ןמז ?לכ

 גנולדנַאװרַאפ ןייז וצ סיוא רימ טקוק ,"ייג ,ייג ,ייג רעמיא, :םטיר רעד

 יו ,דיל סָאד רעבָא ."יינ ,יינ ,יינ; :דמעה ןופ דיל ,םטיר סיקסוועשטניוו ןופ

 -ץּפָא ןכיילב ןגעוו דיל ּפַאש ןייז יו טקנוּפ .סרעדנַא ץנַאג ַא זיא ,ןעז ןעק ןעמ

 .רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג ךיילג שרַאמ-תולג ןייז ךיוא זיא ױזַא ,רָאטיײר

 ערעדנַא ןופ ןסולפנייא ןוא סעמעט ןעמונעג גנירג טָאה דלעפנעזָאר .מ ,בגָא

 יקסוועשטניוו.מ רעטכיד רעלַאיצָאס רענרעדָאמ רעטשרע רעד יוװ טקנוּפ ,ןלַאװק

 -שיטסילַאער רעד טימ סולפנייא ןַא טַאהעג ,ןדלעפנעזָאר ףיוא ,םיא ףיוא טָאה

 ףיוא טַאהעג ,גורפ .ש טָאה ,ךיא ןיימ ,ױזַא ,קיטַאמעט רעלַאיצַאס רעשיטעָאּפ

 יקסוועשטניוו ײס רעבָא .קיטַאמעט רעלַאנָאיצַאנ רעד טימ סולפנייא ןַא םיא

 ,סולפנייא יו .ר ע ט ס ו מ רעמ ןעוועג ןדלעפנעזָאר רַאפ ןענייז גורפ ייס ןוא

 ןייז טימ ,טייק;גייא ןייז טימ ןעמוקעג דלַאב זיא ,דלעפנעזָאר .מ ,רע תמחמ

 ןעמַארג ענעגייא ןוא ךַארּפש רענעגייא ןייז טימ ,שיורעג-טרָאװ םענעגייא

 ןצנַאגניא ןעגנוזעגרעביא סע רע טָאה שילגנע ןוא שטייד ןופ קידנעמענ ךיוא

 ,שטייגק םענעגייא ןַא טימ ,רעגייטש םענעגייא ןַא ףיוא

 -סיוא טנַאסערעטניא רעייז ןעוועג ,בגא ,ןסולפנייא ךייש סָאװ ,רימ זיא סע

 ןיקסוועשטניוו וצ רָאנ טינ ןוא ,ןדלעפנעזָאר סירָאמ וצ ,םיא וצ ךיוא זַא ןעניפעגוצ

 -שיליכשמ םעד ןופ ןסולפנייא ,ןוויטָאמ ןעגנַאגרעד ןענייז ,ןעניסעיל ןוא

 ןדלעפנעזָאר סירָאמ ייב : לשמל .ןָאדרָאג .ל .י טעָאּפ ןשיאערבעה ןקידנרילעבער

 טרעוו ."םי םענופ םעזוב ןפיוא , :דיל שירָאטַאמַאלקעד-רעלוּפָאּפ ַא ןַארַאפ זיא

 עידעגַארט יד טרעדלישעג ןפוא ןקידנריר רעבָא ןשיטַאמַארדָאלעמ ףיוא טרָאד

 םרוטש ןטימ ךיז טלגנַאר ףיש ַא .רערעדנַאוװ עשידיי ןופ ,עזָאלמיײה עשידיי ןופ

 רעד ;טרעטיצ רע ,לעגעז רעד :םױבטסַאמ רעד טעשטשערט סע; .םי ןפיוא

 ךיז ןרעה סע ."םי רעד טמערַאיל סע .ףיט קידיארומ זיא רעסַאו רעדנעשיור

 .רעכייוו ,רעדניק ןענייוו סע .ןרישזַאסַאּפ-ףיש יד ןופ ןצכולש ַא ךיז טרעה סע ,ןצפיז

 .גנוטער ןייק ןכוז ייז ,קיאור ץנַאג רענעמ ייווצ ןציז ,קעדנשיווצ ןיא ,ןטנוא ךָאד

 ןיא קיאור ױזַא זיא טציז סָאװרַאפ ? ריא טייז רעו :טגערפ טעָאּפ רעד ןוא

 יד ןוא --- ? דנַאלרעטָאפ ןייק ,טינ םייה ןייק רָאג ריא טָאה יצ ? טיוט ןופ טכיזעגנָא
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 ,גנינפָאה ןָא .ןדיי עטלגָאװרַאפ ,עטגָאירַאפ ,ןדיי ןענייז יז זַא :ןרעפטנע ייווצ

 ,טניירפ ןָא ןוא דיירפ ןָא

 יד םויַא ערעפסָאמטַא רעקיבלעז רעד טימ וויטָאמ רעקיזָאד רעד רעבָא

 ןענָאדרָאג .ל .י ייב ָאד זיא קיטַאמַארד רענעגיוצעגנָא רעצנַאג רעד טימ ,תורוש

 -רַאפ ,ןדיי ןופ לַאזקיש םעד טרעדליש רע ואוו ,"םי תולוצמב/, עמעָאּפ ןייז ןיא

 םרוטש ַא טזיורב טרָאד ךיוא ;ףיש ַא טייג טרָאד ךיוא .ןעינַאּפש ןופ ענעבירט

 יז עטסטלע יד ןביירט סע ,קירטש ןוא ןעלגעז טימ ,ןסָארטַאמ ןװַאה סע, ןוא

 רעמינּפ יד ? ןשטנעמ יד ןענייז רעוװ -- : טגערפ טעָאּפ רעד ןוא ."קירוצ:-ןוא-ןיה

 ?רעבייוו ןוא רעדניק יד ,עקנַארק ןוא עטלַא יד ,רעבייל יד ןכָארבעצ ,רעטצניפ

 ייווצ : ןדלעפנעזָאר ייב יוו) .טליהרַאּפ רעיורט ןיא ןעיורפ ייווצ ןציז טייז ַא ןָא ןוא

 ?ןיהַא ןעמ טמוק ואוו -- : ןרעטיצ ייז ,ןענייוו ייז . . .טריצעג טשינ ּפעק יד (רענעמ

 ףיוא ןעמערַאברעד ךיז טעװ רע ,סניימ קלָאפ --- : סיוא טיירש טעָאּפ רעד ןוא

 ןעוועג זיא *םי ןופ םעזוב ןפיוא ,, ןופ וויטָאמ רעלַאנָאיצַאנ רעד ,ץרוק ? ! ויד

 ,ץרַאװש .י .י ןופ גנוצעזרעביא ,עז) .ןדלעפנעזָאר ייב יװ ,רעירפ ןענָאדרָאג ייב

 | ,(1942 ,"עיזעָאּפ עשיאערבעה;

 ןיא לָאיצַאס ןשיווצ --- הרוש ןייז ,עיניל ןייז ןגיוצעג דלעפנעזָאר טָאה ױזַא טָא

 ,לַאנָאיצַאנ

 ןדלעפנעזָאר ייב ךיז טָאה ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס יד טימ ךיילגוצ

 טשַאנעג וויטָאמ רעד זיא טרָאד ןוא ָאד .עשיריל ןייר סָאד ןזיװַאב ךיוא דלַאב

 "לולא; :ענייז ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע !דלעפנעזָאר זיא'ס רעבָא .שיט סענייה ןֹוּכ

 ,רעדיל-רוטַאנ ןוא רעדיל טכַאנ ענייז ,"ךעלטעלב-טסברעה, ענייז ,"ןעידָאלעמ

 רעשידיי רענַאקירעמַא רעזדנוא ןיא ןעװעג זיא סָאד טא ,"תונורכז; ענייז

 םעד ךָאנ טפַאשקנעב ,ייוו-םייה ןופ קורדסיוא רעשיריל רעטשרע רעד עיזעָאּפ

 ,סעדַאלַאב עכעלמיטסקלָאפ ענייז ןזיוװַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע ,לטעטש םעניילק

 .עיצַאטידעמ עשיטעָאּפ ןייז ןוא

 רערעדנַאװ ןשידיי ןגעוו רעדיל ןוא רעדיל ּפַאש-טעווס יד ןופ ןטימ ןיא

 :ךיל ַא טרעהרעד גנולצולּפ ךיז טָאה

 ,ןעגנַאפעג וו ךיא ץיז םַאזנווא

 --- ,ליפצג ןעמַאזטלצז ַא ןוֿפ

 ,ןעגנַאלרַאֿפ ַא ךיא בָאה סעּפע

 .ליוו ךיא סָאװ טינ סייוו ךיא רָאנ

 ,ןדייל ןענייו ,ןדיירפ ןענייז

 ?טלעטשַאב רימ רַאפ ואוו ץעגרע

 ,ןדייב זדנוא ןופ רענייא זיא קנַארק

 .טלעוו יד יצ ,סע ךיא ןיב ,טגָאז

 "טלעו רעד ןופ טײהקנַארק; רעד וצ דלעפנעזָאר סירָאמ טָאה ױזַא טָא

 םעד ןופ טײהקנַארק יד -- טליּפשעגוצ ןוא -- טעיליּפשעגוצ ןוא טפעהעגוצ

 ."ךיא; םענעגייא ןופ ןוא ןכעלשטנעמ

 :רַאפ ןדלעפנעוָאר יב ךיז טָאה זיוח-טנעמענעט םעד ןופ ךַאד ןרעביא

 :טעז רע ןוא טכאנ יד ןגיול
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 ,למיש רעקיטש ,סעטנַארט-סנקלָאװ עיורג

 ;םָארַא טפול רענטומס רעד ןיא ןעגנעה

 ,למיה רעד טפָאלש רעלטעב רעטלַא ןַא יו

 .(188 .ז ,3 דנַאב) .ּפָאק ןרעביא סעטַאמש טימ טקעדעגוצ

 ,טייקכעלדליב ענרעדָאמ-ףרַאש ענייפ ַא

 יּפַאש-טעװס :טײקיטלַאטשעג-יירד ןייז ןיא ןדלעפנעזָאר ןיוש רימ ןבָאה

 טרירעגוצ טינ ךיז טָאה רע סָאװ וצ ,רעקיריל ןוא רעטכיד רעלַאנַאיצַאנ ,רעטכיד

 "רעד טרעוװ סאדימ גינעק ןשירַאדנעגעל-שיכירג םעד ןגעװו .דיל ןרָאװעג זיא

 טינ ןעק ןעמ ,ונ ,דלָאג ןרָאװעג זיא טרירעגוצ ךיז טָאה רע סָאװ וצ זַא ,טלייצ

 -,טַארדָאלעמ ,תולוסּפ גונעג טָאה רע ,דלָאג ץלַא זיא ןדלעפנעזָאר ייב זַא ,ןגָאז

 '3) רעבָא .טרָאװ ןופ טייקטיהעג טינ ,טייקידהשוד ,טײקלַאטנעמיטנעס ,טייקשיט

 ,דיל : ןרָאװעג זיא טרירעגוצ טינ ךיז טָאה רע סָאװ וצ .דיל טָאה

 עיועָאּפ רעשידיי דעד ןיא טָאה ,וטפיוא ןייז ןעמענאב וצ ,דלעפנעזָאר סירָאמ

 ,שיילב, ןייז ייב יו ױזַא ,"הרובג; יו טעּפמיא רעמ -- לָאמַא .הרובג ןגָארטעגנירַא

 ,חרובג יד טינע ,טגָאז דלעפנעזָאר יו ,טעברַאעג טָאה סע ןעמעוו ייב ?רָאטײרעּפָא

 ןוא טייװ טקריוװעג טָאה טײקיטעּפמיא סדלעפנעזָאר רעבָא ."טעפמיא רעד ראנ

 ערעטעּפש ליפ ףיוא טקריוועג ךיוא טָאה ,יירשעגסיוא ןייז ,םורב ןייז .טיירב

 .ערעדנַא ףיוא ןוא ןרעּפלַאה בייל-השמ ףיוא ,ןטעָאּפ עיינ

 -דנוא קיטעַאּפ יד טרערדורעגפיוא טייצ ןייז ןיא טָאה דלעפנעזַאר סירָאמ

 -סיוא טינ ןוא ןבילקעג טינ טָאה רע .ךַארּפש יד ייס ןוא קיטַאמעט יד ייס ,שרעז

 רע רָאנ ,ןָאטעג סע טָאה עלעדנעמ רעפייר-רוטלוק רעד יװ ,רעטרעוו ןבילקעג

 ,טניו רעד יו ױזַא טּכיוהעגנָא ,רעטרעוװ טפיוהעגנָא ןוא ןזָאלבעגפיונוצ טָאה

 עינ ךיוא ןפַאשעג טָאה רע ..!טנַאו ַא יב רעטעשלב ךס ַא ןָא טגרַאב סָאװ

 עלַא טָאה ןוא םטיר םעד טימ טריסנַאונ טָאה רע :ןעמַארג עיינ ןוא רעטרעוו

 טיג טײקמערָא ןופ גנורעדליש ַא ןיא .טרָאװ יינ ַא טימ טצילפעגפיוא עלייוו

 -טנא ןוא טסיװרַאפ זיא בוטש יד; :הרוש עכעלדליב ענייש ַאזַא גנולצולפ רע

 ךעלדנע ךָאד, -- :גָאֹז ַא גנולצולּפ רע טיג דיל ןגיוצעצ-גנַאל ַא ןיא .,?ןגיווש

 ערעטצניפ יד ןעמענרַאפ טעוו גייווצ ןיימ ,העש א ךיוא רימ ףיוא ןעמוק טעוװ

 (1 דנַאב ןופ דיל טשרע) "גנורעוושנייא יד, דיל שירָאטער ןייז ןיא ןוא .?ָארק

 -עצ גנולצולּפ ךיז טָאה שטנעמ ןיא עיטסעב יד; :גָאז ַא גנולצולּפ ךיז רע טיג

 סָאד ."טרעוייקעצ גנולצולּפ ךיז -- עיטסעב רעד ןיא שטנעמ רעד ;טרעזייב

 -- עניױזַא רעדָא .טייצ רענעי רַאפ טּפיוהרעביא ,שירעפעש ךעלכַארּפש זיא ץלַא

 ךעלעמעל יד ןופ, :"תימלוש; :דיל סיורג ןייז ןיא תורוש -- עלעדנעמ ַאלַא

 א ןופ ןעמושז ןייק ךעלעגילפ יד ןופ ,ןצפיּפ ןייק ךעלעגייפ יד ןופ ,ןקעמ ןייק

 דלעפ ַא ףיוא טייקליטש עלופ יד רעביא ןביג סָאװ תורוש ."ריר ןייק למערעוו

 ,גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא

 ךס ַא טײקיצַארט) טייקיצַארט רענערָאבעגנייא ןייז ןופ ןוא טעּפמיא ןייז ןופ

 טמירַאב ןייז ,עריטַאס עקיטייב ןייז ןעמוקעג ךיוא זיא (עיצולָאװער יװ רעמ

 -- םארגיּפע דיל --- עריטַאס עקיסייב ןייז ,לשמל יװ ,ערעדנַא ןוא ?דיל-סיטוטַאל,

 : הלכשה ןוא םיליכשמ ןימ ןסיוועג א רעביא
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 ,םינימה לכ ןופ שימצנ ַא

 ; םיניב ס'הצרּפ ,ערצל ס'ָאטַאלּפ

 ,רעּפערד ןוא ש"אר ,עקַאשט ,יישר
 ,רעּפעינד ,סולינ ,ןושּפ ,לשסקייוו

 ,חונק ןוא ,קיזיפ ,ץביל

 ; חור ַא רַאֿפ הרימש ַא ןוא

 ,אלצטָא ןוא רצי-רשא

 ,ָאלעשזדנַא ןוא ,דיגמ רצמלִצק

 --- (ףלָאנַאר ןוא צירַאװלַאק ,ןיוו

 .חלבשה ןימ ַא טָאה ריא ןוא

 דלעפנעזָאר סירָאמ טלָאװ ,וטפיוא ןייז טיול ןוא גָאװ רעשיטעָאּפ ןייז טיול

 עקַאט רעבָא .דיל םענרעדָאמ רעזדנוא ןופ ,חסונ ,רעקיסַאלק רעד ןרעוו טנעקעג

 -עג טינ סע רע זיא ,ןויטָאמ ײלרעלַא ןופ םיא ייב טייקטפיוהעגנָא רעד בילוצ

 .דנוא ןופ חסונ ןוא רעקיסַאלק ןרָאװעג זיא עלעדנעמ יװ ,סָאמ רעד ןיא ןרָאװ

 רעכלעוו ,רעד לָאמַא זיא רעקיסַאלק ַא .עזָארּפ רעכעלמיטסקלָאפ רעטשרע רעז

 ענעדיישרַאפ יד ,עכָאּפע ןַא ןופ םידעפ ,ןטיוצ ענעדיישרַאפ יד ףיונוצ טמענ

 ןייא םעד ןופ טפַאש רע ןוא ,טפול רעד ןיא םורַא ךיז ןגָארט סָאװ ,ןעגנומיטש

 -גואוו ַא ,טײקצנַאג ןייא ןפַאשעג טָאה ץרּפ .ל .י יװ לשמל ,ױזַא .טײקיצנַאג

 :ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנומיטש ענעדיישרַאפ יד ןופ ,ַאֹוֲא טייקיטעטניס עכעלרעד

 ,ןלַאנָאיצַאנ םוצ טפַאשקנעב ,קיטעַאּפ רעשידיסח רעד ןופ גנַאלקכָאנ ,הלכשה

 רעדיו עלעדנעמ .טייקכעלמיטסקלָאפ ןופ טייקדלימ יד ןוא ןלַאיצָאס םוצ סיר

 רעד ןופ ןוא (*עשטַאילק יד;) גנומיטש עלַאנָאיצַאנ יד טייז ןייא ןופ ןעמונעג טָאה

 עדייב טייקפייר ןייז ןיא טָאה רע ןוא (*עסקַאט יד,) עלַאיצָאס יד טייז רעטייווצ

 ןדלעפנעזָאר ייב ךיוא .טייקכעלמיטסקלָאפ ךרוד ןצלָאמשעגפיונוצ ןעגנומיטש

 ,ּפַאש-טעווס ,עיצולָאװער :ןעגנומיטש ײלרעלַא ןופ קורדסיוא םעד רימ ןעניפעג

 רעביא קזוח רעשידיי ,רוד-ןטנַארגימיא ןַא ןופ רעצ רעד ,ןייוועג ,ןויצ-תביח

 ,טרעקרַאפ ןוא רעטנוא טינ טייג סָאװ ,ףיש-תולג יד ;ןבצל ןופ "ןַאמרָאפ, םעד

 ןגעוו טגניז דלעפנעזָאר יו ,רעטנוא שי טייג סָאװ ,ףיש עשיריל ענעגייא ןייז

 ;רעטנוזעג ַא זיא טניוו רעד ,ךיז ןעלגנַאר ןיק רעמ ןיוש טפלעה סע; :םעד

 :"רעטנוא טייג ףיש ןיימ ,ףיש ןיימ -- דליו זיא םי רעד ,סיורג זיא םי רעד

 רַאפ, : ךיז טעב רע ואוו ,עכעלמיטסקלָאפ סָאד ךיוא םיא ייב ךיז טזייווַאב סע ןוא

 רַאפ לקירטש םעד םענ ;דרעפ ןייד ןייז לע ךיא ,עקטָאמ ,ךימ םענ למיוצ םעד

 ט ָא ה רע רעבָא ! םיא ייב ָאד זיא ץלַא ,?דרעווש ַא רַאפ לקעטש םעד ,ץייל ַא

 ,טפעהצ גנע מאזוצ גונע ג טינ ןוויטָאמ עלַא י ד

 חסונ ןשיטעָאּפ ןייא ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ טינ

 רעשיטעָאּפ ןייא ןיא ןדנובעגנעמַאזוצ טינ ןוא

 יזו יוזַא ךיז טייג וויטַָאמ רעדעי .גנובעלרעביא

 -ָאר ןַארַאפ םוטעמוא זיא יאדװא .ןייל ַא ר ענייא ,ר ע דנוזַא ב
 ,סנייא טינ סע זיא גנובעלרעביא ןַא יו רעבָא .קורדסיוא ןוא םטיר סדלעפנעז

 עסַאמ-ןטנַארגימיא רעטשימעגסיוא רעד ןופ קורדסיוא סלַא דלעפנעזָאר סירָאמ
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 ײלרעלַא טימ ןעמואוושעגטימ ,םָארטש ןטימ ןעמואוושעג גנירג וצ ןוא ליפוצ זיא

 ןוא ןטמָארטשעצ ַא ןיא ןעמיווש סָאװ ךעלטעלב-טסברעה יװ ױזַא ,ןעגנומיטש

 . ..ךייט ןטעטיובעצ

 -נעזָאר ןופ ןמיס-טּפיוה םעד ןענעכייצנָא ךָאד ליוו ןעמ זַא ,רַאפרעד טָא

 זיל ןייז ,וויטָאמ-ּפַאש ןייז ,ץלַא רעביא ןכיירטשרעטנוא ןעמ זומ ,קיטעָאּפ סדלעפ

 םעד ןופ םעטָא ןַארַאפ זיא ָאד ןוא חסונ ןַארַאפ זיא ָאד ,רעטײרעּפָא ןכיילב ןגעוו

 ַא ךרוד טלעטשעגנָא טינ ןוא קידתמא ,ןייוועג ןגייא ןייז ןַארַאפ זיא ָאד .טייצ

 ,ןומה-רעטעברַא םעד ןופ ןייוועג סָאד ןַארַאפ זיא ָאד .ןָאטרעמַאק םענעילעג

 ָאד ...טינ ךיז טלַאהַאב רע .טעברַא וצ האנש עשיּפַאש ָאד ךיוא זיא ָאד

 ,ןיילַא םיא ןופ רעצ רעד ןוא רעדירב ענייז ןופ רעצ רעד ָאצ ,-;

 ָאד ןענייז ,ענייז ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ יד ןיא זַא ,ךעלגעמ ץנַאג זיא'ס

 ענייז ןיא יו עשיטַאמַארדָאלעמ ױזַא טינ ןוא עטקידנורעגּפָא רעמ ,ןזרעפ ערעסעב

 .רעדיליּפַאש ענייז ןיא רע זיא ,קידחסונ ,שידלעפנעזָאר רעבָא .סענעצסיּפַאש

 טעמכ .ןיקסוועשטניוו סירָאמ ייב יו טעקַאנ ױזַא טינ ןיוש זיא קיטסילַָאער ןייז

 -ָאב:יס ןטכייל ַא טימ ,רעיילשרַאפ ַא וויטָאמ ןשיטסילַאער םעד רע טיג םוטעמוא

 : רע טביירש רעטיערּפָא ןכיילב םעד ןגעוו .לויט ןשיל

 ,רימ ייג ךיא ואוו ןוא רָאפ ךיא ןואוו

 רימ ייטש דיא ואוו ןוא ץיז ךיא ואוו

 ,טלַאטשעג ךיילב ַא רימ רַאפ טבעווש

 ,סע טרעוו ,רעכיילב ,רעכיילב רעמיא

 ,םסע טרערט ןגיוא עדימ יוד ןופ

 ,סע טקוצ ןקַאב ערַאד יד טימ

 -- סע טקוק ןקילב ערַאטש יד טימ

 .דלַאװג ַא רימ ןיא טקעוו סע ןוש

 .רעטעברַא םענעגיובעג ַא םתס יװ רעמ ןוא טלַאטשעג ןיוש רימ ןבָאה ָאד

 גנולצולּפ ךיז רע טיג ,ןישַאמ רעיור רעד ןגעוו דיל ַא םענייז ןופ ןטימ ןיא

 :טגערפ רע ןוא לעטש ַא שיטע;ּפ

 ןגָאי ךָאנ טעוו גנַאל ווו ,ךייא טעב ךיא

 ? דָאר עקיטולב יד --- רעכוולב רעד

 ,ןגָאז רימ עדנע ןייז ןעק רעװ ,ָא

 ..? ךדוס ןכעלקערש םענעי סייוו רעוװ

 ,קיבורקס -- סעשילָאבמיס סָאװטע ָאד זיא תורוש עשידלעפנעזָאר ענױזַא ןיא
 ךיוא ךיז טעזרעד ןימ םעד ןופ הרוש ַא רענייז ןיא טרָאד ןוא ָאד ,לופסינמייהעג
 רעצ רעד ,טײקשיטַאמָאטױא יד ,שטנעמ ןופ טייקידמלוג רעד ןופ קיגַארט יד
 .רעד רעדיינש םעד ןגעוו דיל ןייז .טייקטרעווילגרַאפ רעכעלשטנעמ רעד רעביא
 ,יקסנַא ,ש ייב רעדיינש םעד ןופ דיל םעד ןופ שרעדנַא ןצנַאגניא זדנוא רַאפ טנייש
 ,טיונ יד סיורג זיא'ס ,טיירד לדָאנ יד ,טיינ רעדיינש רעד; : טרָאד טייג סע ואוו
 רעדיינש רעשידלעפנעזָאר רעד .ךעלקידייל רעבָא .ךַאפנייא ."טיורב ןייק ָאטיג
 לרעדיינש ןכעליירפ ןכעלמיטסקלָאפ סיקסוװוַאשרַאװ .מ ןופ שדעדנַא ץנַאג ךיוא זיא
 .חסּפ דובכל הקשמ לזעלג ַא טימ תורצ יד טסיגרַאפ רעכלעוו ,ןרָאי ענעי ןופ
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 טבעווש סע ןוא ,רעצ רעפיט ַא טבעווש דיל רעטײרעּפָא סדלעפנעזָאר רעביא

 טיוט רעד זַא ,דלעפנעזָאר טנָאטַאב לָאמ ןייא טשינ .טיוט ןופ םעטָא רעד ךיוא

 .טכַאנטנעמענעט רעצרַאװש רעד רעטניה ןוא ןישַאמ רעד רעטניה טייטש

 זיא סָאד .גנובעלרעביא ןייא ןיא ןעמַאזוצ וויטָאמיּפַאש ןייז ךיז טסיג ױזַא טָא

 ייב יו עדנַאגַאּפָארּפ םתס טינ זיא'ס ,ןמיס-טּפיוה ןייז זיא סָאד ןוא וויטָאמ ןייז

 עשיטסילַאער סטַאטשלעדע ןיא יו קיסעמ-ןטַאקַאלּפ טשינ ןוא ןיקסוועשטניוו

 ןיא זיא סָאװ ,גנובעלרעביא ןָא םזילַאער רענעי טינ ךיוא זיא סע ןוא ןוויטָאמ

 -עשווָאב .גנובעלרעביא עשיטעָאּפ זיא סע -- ןימ םעד ןופ רעדיל סרעוװעשווָאב

 רעטעּפש סע ןלעוו רימ יו ,ןמיס םענעגייא רעייז ןבָאה טַאטשלעדע ןוא רעוו

 הביבס ןופ וויטָאמ ןשיטסילַאער-שיטנַאמָאר םעד וצ טמוק סע ןעוו רֹעבָא ,ןעז

 ,טייצ רענעי ןופ רעטסעב רעד דלעפנעזָאר זיא ּפַאש ןוא

 -עמ ךות ןיא זיא'ס ."סעשזדיעוו עטשרע יד, דיל ַא ןדלעפנעזָאר ייב ןַארַאפ

 ןוא טעב ןיא טגיל רעטעברַא רעקנַארק ַא .לַאטנעמיטנעס ןוא שיטַאמַארדָאל

 םיא זיא רעטכָאט ַא .טיוט זיא יז -- ט סו ה ע ג ּפ ָא ןיוש טָאה יורפ יד .טסוה

 ,טגָאז דלעפנעזָאר ןוא ,ּפַאש ןיא לָאמ ןטשרע םוצ קעװַא זיא יז ןוא ןבילבעג

 ןיא גנַאג רעטשרע ריא ,טפַאשטכענק ןיא טָארט רעטשרע ריא; :ןייש שיטעָאּפ

 ריא וצ ךיז טעּפעשט ּפַאש ןיא .עדנע וצ טינ ךָאנ זיא עמַארד יד רעבָא .*ךָאי

 סטַאטשלעדע יװ ,השעמ עקיזָאד יד .ןריפרַאפ יז ליוו רע ,סָאב רעטכעלש רעד

 -ַאגלואוו ךָאד זיא סע רעבָא .געט ענעי רַאפ ןעוועג טוג רשפא זיא *ןארג .רד;

 רעקנַארק רעד ,רעק ַא דלעפנעזָאר ךיז טיג לָאמַאטימ רָאנ .קיטסילַאער ער

 :סעּפע טעזרעד רע ,טמולח רע ןוא טעב ןייז ףיוא ףרָאװ ַא ךיז טיג עטַאט

 ורצ טצו רערליב ץנצדישרַאפ

 .םָארמש ַא ןוא רעייֿפ ַא

 ,רענייב טימ לופ ןבָארג ַא

 וי; .םוחת ַא ןוא למיה

 לנייפ עצרַאװש הנחמ

 -- םולב ַא ,בלַאװש עטיוט

 ,רעמייב עבלַאה טימ דלַאװ

 .םורק ןוא גנַאל ןגעו ןוא

 .דנוא רַאפ ץילב ַא גנולצולּפ ןביג ענעעזעג שיטעטּפ ,ןזרעפ עקיזָאד יד

 ,עטריסנעדנָאק-גנע -- רעדליב יד .רעדיל ךס ַא ןיא רע זיא ױזַא .ןגיוא ערעז

 עבלַאה .,רעמייב עבלַאה טימ דלַאװ ַא .עטגָאזעג רָאנ טינ ןוא ענעעזעג ,עטפעהַאב

 ,קיצילב ןוא ףרַאש ,תובצמ יוװ ױזַא ---

 רימ סָאװ ,ןייוועג ןקיסילפרעביא ןייז ןיא ךיוא דלעפנעזָאר זיא ױזַא טָא ןוא

 טָאה ןיילַא רע ,רעדיל ענייז ערעדנַא ןופ ןוא ,רעדיל-ּפַאש ענייז ןופ סיױרַא ןרעה

 -יטירק רעד לָאמַא טָאה םעד בילוצ ,?רענָאילימ-ןרערט רעד, : ןפורעגנָא ךָאד ךיז

 טכַאמעגקעװַא ןדלעפנעזָאר (1910 ,יןבעל עיינ סָאד; ןיא ,ןוימד לעב) ףיטש .נ רעק

 -ירבַאפ ןרערט ַא ,יכב לעב ַא זיולב זיא רע; :טגָאזעג טָאה רֶע .טנַאה רעד טימ

 טכַאמעג רָאג םיא ןוא רעטיײרּפא ןטפַאלקשרַאפ םעד ,סע טסייה ,ןעמונעג ,"טנַאק

 ושָי שא
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 -געזָאר ייב זיא ןייוועג ןופ רעמ ,תמא טינ זיא סָאד רעבָא .?טנַאקירבַאפ ַא; רַאפ

 ,טעּפמיא ןוא טייקיצַארט עכעלרעניא ,טנַאלַאט רעשיטעָאּפ ,,קיריל ןַארַאפ ןדלעפ

 ןעקנירטרַאפ ןוא ןציילפרַאפ ןזָאל טינ ךיז רָאט ןעמ .טייקשירעפעש טרָאװ ןוא

 יד ,רער ט עט שר ע ןייז םיא ייב ןעזרעד ןענעק ףרַאד ןעמ .ןרערט ענייז ןופ

 רע יו ,?סָאמ ַא ןָא סָאג ַא; ןבעגעג ךיז ןבָאה ןרערט יד רעדייא ,רערט עשיטעָאּפ
 ןקידנעילג ַא ףיוא ּפָארַא טלַאפ רערט עטשרע יד .,דיל ַא םענייז ןיא ןיילַא טגָאז

 ךס ַא ןיוש זיא רערט ַאזַא ."ןייא טינ טדיז ןוא ,טכָאק ןוא טכַאק, יז ןוא ןזייא

 טכָאק ןוא טכָאק סָאװ; ,רערט ַא ןופ ,דליב ַאזַא .יכב לעב ַא ןופ ןרערט יד יו רעמ

 טולב םענעסָאגרַאפ םעד ןגעוו דליב שיכ"נת סָאד ןָא טכיוה ?ןייא טינ טדיז ןוא
 -נייא טלָאװעג טינ ךיז טָאה ןוא ןדָאזעג ךיוא טָאה סָאװ ,הירכז איבנ םעד ןופ
 . . . ןליטש

 ןוא ןכוז ןעמ ףרַאד רעצ ןקיזָאד םעד ןוא רערט עטשרע עקיזָאד יד טָא
 ױזַא ,ןזייא ןפיוא רערט יד יװ טקנוּפ ןוא .קיטעָאּפ סדלעפנעזָאר ןיא ןעניפעג

 -מיא ןייז ,"ןייא טינ טליטש ןוא טדיז ןוא טדיז סע; ,דיל סדלעפנעזָאר ךיוא זיא
 ןליטש-שיריל ַא ןופ :ױזַא זיא'ס .טשיור -- טוָאװ ןייז .טילג הרוש עקיטעּפ

 ןקיכָאק-קישיור ַא ןופ ןוא ןוגינ רעד רעטעּפש ןרָאי טימ ךיז טרעה טעָאּפ

 יי ר ש ע ג ס יו א ןייז רעטעּפש ןרָאי טימ ךיז טרעה ,טעָאּפ ןקידחוכ ןוא

 -נעזָאר :רעטיערּפא רעכיילב ס'דלעפנעזָאר ,רערט עטשרע ס'דלעפנעזָאר

 ןוא טסעטָארּפ ס'דלעפנעזָאר ."ןענישַאמ עדליוו, יד טימ ּפַאש-ץיווש ס'דלעפ

 ,יירשעגסיוא

 ןזרעפ עקידנביוהרעד ןוא ,ענייש ס'דלעפנעזָאר ןענעייל םייב ,לָאמַא רעבָא

 יװ ןזרעפ ענױזַא קידנענעייל ; דלַאװ ןוא טסברַאה ,טנלע ןוא טכַאנ ,רוטַאנ ןגעוו

 ,"החנמ וצ רוּפיכ-םוי, : דיל שיגעלע ןייז ; ?טָאג טימ ןײלַא ןייז, ,?ישפנ יכרב; ןייז

 ,קנַאדעג ַא ןויער ןפיוא ףױרַא טמוק ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,?סעידָאלעמ-לולא/ ענייז

 ;ּפַאש, ןופ רעטכיד ַא ןרעוו וצ ןרָאװעג ןרָאבעג טינ רָאג דלעפנעזָאר זיא רשפא זַא
 טיול -- רעטרעטיילעג ,רעכעה ןעוועג טלָאװ רע זַא ,קנַאדעג ַא ףורַא טמוק'ס
 טינ ,ןדנַאטשמוא ןוא טייצ בילוצ ,קילעפוצ טלָאװ רע ביוא ,חכ ןשיטעָאּפ ןייז

 -ןישַאמ טימ טלָאװ רע ביוא ; הביבס רענעבעגעג רעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגנײרַא
 -הביבס ."רעטיערּפא ןכיילב , ןופ הביבס רעד וצ ןרָאװעג ןדנובעגוצ טינ סנמיר
 ,טייצ ,הביבס זַא ,ןפַארטעג ןיוש טָאה לָאמנייא טינ ןוא ,ךיז וצ טעָאּפ א ןּפעלש רעדיל
 טינרָאג ךות ןיא זיא רע םגה ,רעגניז-סקלָאפ ַא רַאפ טכַאמעג רעטכיד ַא טָאה
 -עג --- ןעוועג רָאג תמאב זיא טימעג ןייז שטָאכ ,רענָאיצולָאװער ַא רַאפ ;ַאזַא ןעוועג
 ,ָאי ..."?רעדורעג ןייק טינ ךַאמ, ןופ טעָאּפ ַא ןוא עיצַאנגיזער ןוא ,רעיורט ,ןייוו
 וצ רעפיט ןָא ךיוא ןעמ טבייה --- תורוש עקיטכערּפ ס'דלעפנעזָאר לייט ןענעייל םייב
 רעלטסניק יד טריפעגנָא ןבָאה סע סָאװ רעדיל-הביבס ןגעקַא ףמַאק םעד ןעמענַאב
 ןוא ןטסינַאיסערּפמיא ןשיוצ ןזיװַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,"טסנוק רַאפ טסנוק; ןופ
 -טנַא --- ןענייז ןטעָאּפ ענעי ןופ לייט ,תמא ,ןטסילָאבמיס יד ןשיווצ ,טּפױהרעד
 ,יװ"יַאס רעבָא ,טקַארטסבַא ןוא ליוה ןרָאװעג --- ?הביבס ןופ ןטייק, יד ןופ קידנפיול
 חמיבס ןגעקַא ףמַאק םעד ןעמענַאב ןדלעפנעזָאר קידנענעייל ,טגָאזעג יװ ,ןעמ ןעק
 ,דיל ןיא
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 בילוצ זיא דלעפנעזָאר .מ יו (ערעדנַא ליפ ,ליפ ןופ) ליּפשייב ַא זיא טָא

 ענייז ןופ ךס ַא ןיא ךיוה רעשיטעָאּפ ןייז ןופ ןלַאפעגּפָארַא "קלָאפ םוצ ןעגניז;

 ןייש ןָא רע טבייה ,(84 טייז) "עביל ןופ ךוב , ןייז ןופ דיל ַא ןיא ,רעדיל

 : שיטעָאּפ ןוא

 ,טגײנרַאפ ליטש ךיז טָאה ,ורמוא רצסייוו רעד ,נָאט רעד

 ; טירט ץטּפנַאז טימ טמוק טנװָא רעשירעמיורט רצד
 ,רעטבילפנ ןיימ ףיוא ךיא טרַאוװ ץרַאה ןקידעּפַאלק טימ

 ,טיגנ ךיד ףז ךיא -- ךיא ךאד ,ןטייוו ןופ טקניוװ טיײקטשּפש יד

 .שיטעָאּפ ,ןיד ,לדייא רעטכיד רעד טגניז רעטייוו ױזַא טָא ןוא

 ןדײרוצכרודַא ןָא ךיז טבייה רע ואוו ,ןזרעפ רָאּפ עטצעל יד ןעמוק טָא רעבָא

 רשפא :טגָאז רע ןוא רענעייל ענייז טימ ,ךעלמיטסקלָאפ-שימייה וצ ,טנעָאנ וצ

 טנעקעג טינ וטסָאה רשפא ? רישעג ןשַאוו םייב ןטלַאהרַאפ עמַאמ יד ךיד טָאה

 ,רעטייוו ױזַא ןוא -- ?רעטסעווש רענעסעזרַאפ ,רערעטלע ןייד בילוצ ןײגקעװַא

 ,דיל ַא ס'דלעפנעזָאר ןיא לָאמנייא טינ טריסַאּפ סָאד .לַאפּפָארַא רעשיטעָאּפ

 ,הביבס רעד ףיוא ,םורַא םעד ףיוא ,ךיא ןיימ ,ליפוצ טקוק רע

 -מירָא ןוא עמירָא ןגעוו ןעזייר םהרבא ןופ רעדיל יד ןענעייל םייב ךיוא ,בגא

 ײלרעלַא ןיא *טכַא עבלַאז דניזעג; ַא ןופ רעטכיד רעד ,רע ךיוא זַא ,ךיז טכוד ,טייק

 ןייז ןופ ןעוועג בירקמ ךס ַא "עמירָא; יד וצ טפַאשיירט בילוצ טָאה ,ןטנַאירַאװ

 ןעמוקעג לָאמַא טימ זיא תורוש עשיטעָאּפ עניד ןופ ןטימ ןיא .געמרַאפ ןשיטעָאּפ

 -רעסעוורָאב זומ ןוא *עטָאּפַאק, ןייק טינ טָאה סָאװ ןַאמירָא םעד ףיוא תונמחר רעד

 ,(ואוושרעדנַא ןוא ,ןל עמשמ ָאק יאמ ןייז ןיא יוו) .?עטָאלב , רעד ןיא ןעשטּפָאט טייה

 ,טעָאּפ ַא ףיוא ףױרַא טגייל הביבס יד סָאװ ךָאי רעד :לָאמַא רעדיוו

 יװ ,סעיצַאלוקעּפס רָאנ ץלַא ךָאד סע ןענייז --- ןייז טינ לָאז סָאד יװ ,רעבָא

 ןישַאמ רעד ןופ טּפַאכרַאפ טינ טרעוו רע ןעוו ןעגנוזעג טל ָאוו דלעפנעזָאר

 יד -- יװייַאס רעדיל עקיד'םתוח ענייז ןענייז התע תעל .שרַאמ םעד ןופ ןוא

 ןייז .רעטיערּפא ןכיילב םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןגעוו ןוא ,ּפַאש ןגעוו רעדיל

 ,טליטשעגנייא טינ טציא זיב ךָאנ ךיז טָאה רערט

 ,דיל ןקידרעטעּפש רעזדנוא ןופ חסונ ןרָאװעג טינ זיא דלעפנעזָאר סירָאמ

 יו -ייס ןיא סולפנייא ןייז רעבָא .רעקיסַאלק ןייק ,רעטסומ ןייק ןרָאװעג טינ

 -ָאוער-שיריטַאס ַא םיא ייב ןַארַאפ :ןליּפשיײב רָאּפ ַא זיולב ןענייז טָא .סיורג

 רעד טרָאד ךיז טנעייל ,(58 טייז ,1 דנַאב) *עיטסעב יד טסיש; :דיל רענָאיצול

 ;ױזַא זרעפ רעטצעל

 ? בורג ןיא טגיל סָאװ ,שטנעמ ַא ףרַאד סָאװ

 ? גָאמ ןייק טָאה סָאװ ,ףַאלקש ַא ליוו סָאװ

 ,בוטש עניופ ַא ,דיולק עניוש ַא

 ? גָאלק ןכלעוו וצ -- ןיול ןסיורג

 ! וילב ןייק טרָאּפש טינ ,ּפָא טרעייפ ,ָא

 --- ,וורפ ןעניר געמ טולב סרעניימ ַא

 -- טָארש ןיוק טרָאּפש טינ ,ּפָא טרעיופ ,ָא

 .םָאג ןיוק טפלעה םיא ,שטנעמ ןייק טרעה םיא

 וי;



 409 עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק

 קילַאיב .נ ח

= 

 (טייו ערעדנַא עז



 עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק 500

 -עגנָא טָאה .םוילַאיצָאס ןשידיו ןוֿפ רעטָאפ (1880--1844) -- ןַאמרעביל ,ש ןרהא

 ןיא ,1877 רָאי ןיא שיאערבעה ףיוא לַאנרושז ןשיטסילַאיצַאס ןבעגסיורַא ןביוה

 קידנעייז .םוילַאיצַאס ןגעוו ןבירשעג רעירפ ךָאנ טָאה רע רעבָא ,(?תמאה ,) ,ןיוו

 -ניוו סירָאמ ןופ רבח ַא .שידיי ןיא ןביירש ךיוא ןָא רע טביוה ,ןַאדנָאל ןיא

 טַאהעג ןיקסוועשטניוו סירָאמ ףיוא ןַאמרעביל טָאה קפס ןָא ןוא .יקסוועשמ

 רעבייהנָא רעד -- ןַאמרעבול .םענַאב-טלעוו ןשיטסילַאוצַאס םעד ןיא גנוקריוו ַא

 ,גנואוורֿפַאב רעלַאוצַאס וצ גנַארד םעד ןוֿפ --- עכַאּפע ןַא ןופ זדנוא ויב

 ןופ הלבשה רעד ןופ רעטכיד רעשיאערבעה רעסיורג (1899--1899) --- ןָאדרָאג ,ל יו

 ןֿפפרעג םיא ליימ ןבָאה טייצ ןייז ןיא .טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ םעד ןטימ

 סָאװ ,ןטסיקלָאפ עשיסור יד ןופ רעגניז ,ווָאסַארקענ ."ווָאסַארקענ רעשידיו רעד ,

 װָאסַארקענ זַא ,סיוא טזייו סע ."םיליבכשמ עשיסור , ןעוועג ,לייט םוצ ,ןענויז

 ןיא ,ליכשמ ַא םגה ,ןָאדרָאג .סןלפנייא ןסיוועג ַא טַאהעג עקַאט םיא ףיוא טָאה

 ןדיי ןגעק דויר-ףָארטש טימ לוֿפ זיא ,קידנרילעבער ךיוא ,שיטסיקלָאפ ךות ןיא

 ןוֿפ רעכערבפיוא רעד .וליפא ןייוועג ןוא ,טפַאשביל רעפיט טימ ךיוא רעבַא

 ןריּפש וצ קפס ןָא זיא סולפניוא ןייז .ןיז ןקיטסייג ןיא טייקגידָאטעג רעשידוו

 ןטשרע ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז עכלעוו ןסמעָאּפ עשידיי ןוא עשיאערבעה יד ייב

 .מרעדנוהרָאי ןט-19 ןוֿפ לטרעפ

 -אער .רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןוֿפ רעטָאפ (1918--1899) -- ץירּפ ,2 ,ו

 עקידנקריוו עסיורג .קיטע רעשידיו ןופ רעכוז ,רעקיגַארט ,רעקיטנַאמָאר ,טסיל

 .ןוימָאמ עלַאוצַאס עשידיי (ןענופעג ןוא) טכוזעג טָאה רע .טווקכעלנעזרעּפ

 רקיע רעד ןוא ,ןלַאװק עשידיי-טלַא ןיא -- רׂשוי וצ ןוא ןַאמירָא םוצ גנַאג

 ,?ַאיַאקסרעטסַאמ, ןעגעוו רעדיל ךיוא טָאה .רסומ ןיא ךיוא יוװ ,םזידיסח ןיא

 -הּפוה ןדמערפ םייב, : רעגיטשַא .?ּפַאש, סע ךיו טפור עקירעמַא ןיא סָאװ

 ערעדנַא ןוא "עמשטערק ַא זיא טלעוו וד טינ ןיימ, ,?סנורָאשוונ וורד , ,"דוילק

 ןטלוב טימ תוישעמ ךס ַא טָאה .רעלוּפָאּפ רעיוו ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,רעדיל

 עיצנָאב , ,/בוטש-רעלעק ןיא , ,/רעדיונש לרעב , : רעגיוטש ַא .וויטָאמ ןלַאיצָאס

 "םייק ענעדלָאג וד , :סעמַארד ויווצ ענייז .ערעדנַא ןוא "רעשופ עיטאס , ,"גווווש

 .עיצולָאװער ןופ קיגַארט יד ןעלדנַאהַאב ?קרַאמ ןטלַא ןפיוא טכַאנייב ןוא,

 רענרעדָאמ רעד ןופ רעטכיד רעשיאערבעה רעלַאנָאוצַאנ (1988---1878) -- קילאיב .נ .ח

 קולַאיב זיא ,ויטָאמ ןוא ןָאמ ןווז ןיא שיכנת ןוא לַאנָאוצַאנ ףיט .טיוצ

 מָאה רע .סָאטַאּפ םימ לופ ,קידנרילעבער ,שירענָאיצולָאװער ףךיוא רעבָא

 ןלַאיצָאס םעד ןפוא ןייז ףיוא טקירדעגסיוא ךיוא רעדיל עלַאנָאוצַאנ ענייז ןיא

 ןרָאו טימ --- ןויטָאמ ןקיזָאד םעד --- םוא טָאה שיאערבעה ןיא סָאװ ,וויטָאמ

 קרַאמש ןבָאה רעדיל-?ןרצ ןוא רעצ , סקילַאיב .ןָאדרָאג .ל .ו ןביוהעגנָא רעירפ

 .םרעדנוהרָאו םעד ןופ ביֹוהנָא ןיא טנגוו עטכאוועגפיוא רעודנוא טקריווַאב
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 ישיריטַאס ןקיזָאד םעד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ,ךיא גערפ ,טינ רימ ןרעה וצ

 -רעביא ,ןרעּפלַאה .ל .מ ןופ ןזרעפ יד ןיא רעטעּפש ןרָאי טימ םטיר ןקיטעּפמיא

 "? עװַאּפ ענעדלָאג יד, : ךוב ןייז ןופ רעדיל יד ןיא טּפיוה

 זיא געװ רעד, :ןעידָאלעמ לולא ענייז ןופ הרוש ַא סדלעפנעזָאר רעדָא

 -- טשיור רעסַאװ סָאד ;רעטנורַא דלַאב טקניז ןוז יד ,ץרוק זיא גָאט רעד ,טייוו

 ,"טייוו זיא גערב םוצ

  ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש זיא ,טייקכעלדליב וליפַא ןוא ,םטיר רעקיזָאד רעד

 ענייז ןופ דנַאּב ןטשרע םעד ןיא) ףייל-ינאמ ןופ רעדיל-םי יד ןופ רַאּפ ַא ןיא

 קישיור ןוא גנוי ןבָאה ןרעּפלַאה יַאס ןוא ביײלדינַאמ יאס .(רעדיל עטלמַאזעג

 טלָאװעג םיא !טגירקעג ךייש .דלעפנעזַאר ןגעק טגירקעג ,1915--1912 םורַא

 ,ךַאז שטייווצ ַא זיא סולפנייא ןוא אז ןייא זיא גירק ןריפ רעבָא .ןכַאמ טשינ ֹוצ

 ןַא טאהעג םיא ףיוא טָאה סָאװ םענעי ןגעק אקווד לָאמַא המחלמ טריפ טצָאּפ ַא

 ,סולפנייא

 רע, יו ,"ןעיזָאלעמ-לולא , יד ןיא ןיוא ,דיל ַא ןדלעפנעזָאר ייב ןַארַאפ

 ןוא ןָא יז טקוק רע .רעטעלב עטיוט יד טביילק רע ןוא ,ןיילַא דלַאװ ןיא טייג

 עטיוט סדלעפנעזָאר ןופ קיטייו ןקיבלעז םעד טינ רימ ןריּפש יצ ."טנייוו

 עברָאט, רעד ןגעוו ןָאליד .מ .א ןופ דיל ַא ןיא רעטעּפש רָאי 15 ַא טימ רעטעלג

 ? םורַא ךיז טגָארט רע רעכלעוו טימ ,"רעטעלב עלעג יד טימ

 -ָאטעג םענעסירעגמודַא ןרַאד ןקיצנייא םעד ןגעוו דיל טדלעפנעזָאר רעדָא

 רעד ןופ ךָאק םעד ןיא ןוא טפַאשגנע רעד ןיא ןיילַא טייטש סָאװ ,(1--87) םיוב

 םעד ןופ םושז םעד טינ רימ ןריּפש יצ .ייוו ןוא ךֶא ,טצפיז רע ןוא ,טײקמערָא

 "ןטרָאג רעזדנוא; ; דיל סנרעּפלַאה ןיא רעטעּפש לסיב ַא םיוב ןקיצנייא ןקיבלעז

 ןביז ךיז טָאה ,םיוב רעד ואוו ,ןטרָאג ַא זַאק :טגָאז רֶע ואוו (7 -- קרָאי וינ)

 ,ןטרָאג רעזדנוא יאדווַא -- ? ןייז ןטרָאג רעזדנוא סָאד לָאז --- םיוק ךעלטעלב

 יל ןטרָאג רעזדנוא טינ ,ןעד סָאװ

 ןופ ןוא קימטיר טדלעפנעזַאר ןופ ןעגנַאלקּפָא ןעניפעג ןעמ ןעק ױזַא טָא

 -ץּפש ןופ רעדיל ךס ַא ןיא קילָאבמיס רעטּכיײל ןייז ןופ ךיוא ןוא טייקיצָארט ןייז

 .ןטעַאּפ עטיהעגּפָא רעמ ןיא שרעיינ ,עקידרעט

 -טמיוה סדלעפנעזַאר זיא ,לקיטרַא םעד ןיא רעירפ טגָאזעג בָאה ךיא יו

 יו ןעז ןעמ ליוװ .,ּפַאש ןגעוו ןוא דיַאס-טסיא רעקילָאמַא רעד ןגעוו דיל ןייז --- ןמיס

 ןענעייל וצ גונעג זיא ,דיַאס-טסיא עקילָאמַא יד טקוקעגסיוא ןוא טקיטייוועג טָאה סע

 ; (1--51) *ּפַאש-טעוװס יד; :דיל ןייז ןופ זרעפ א

 : לוווה עטלַא ןַא טייטש דנלע ןוא ייוו רענרָאק

 .לזיילק ַא זיִא ןביוא ,לקנעש ַא ויא ןטנוא

 ,תולבנ רָאנ ןָאטפווא ןּפמול ןעמוק ןטנוא

 .תולג ןפיוא ןגָאלק -- ,ןדיי ןעמוק ןביוא

 גָאלק םעניא ןוא תולג ןפיוא גָאלק םעד ןיא ,"טנלע ןוא ייוו רענרָאק;

 ןרָאװעג ןרָאבעג זיא טרָאד -- !גָאלקעג רעטלּפָאט רעד -- ּפַאש-טעוװס ןפיוא

 ,דלעפנעזַאר טירָאמ ןֹופ דיל סָאד
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 טַאטש לע דע דוד

 רעקרָאי-וינ יד ןופ ןטניריבַאל , יד ןיא .1888 רָאי םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -רַאװ-ץיווש עטקיטשרַאפ יד ןיא ,(קורדסיוא ןַא סניביל .ז) "רעזייה-טנעמענעט

 טעילוטעג ךיז ,רעדירב-ףיש יד ,רעטעברַא-רעדירב עשידיי יד ןבָאה ,ןטַאטש

 טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק .בַא ןופ םינָאדװעסּפ) "דיגמ רעקשירַאטעלָארּפ, ןדעי וצ

 ןוא תורדס עשיטסילַאיצַאס עכעלטנכעוו ענייז טקורדעג ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ןופ דיר ערעכיט יד וצ טרעהעגוצ ךיז ײשּפָא סיורג טימ ןבָאה ייז ןוא (תושרד

 תעגושמ יד סָאװ ,(םינָאדװעסּפ ַא סיקסוועשטניוו) ?ףָאזָאליפ םענעגושמ, םעד

 ןגעק ,םלושה רדס ןגעק טגירקעג טָאה רע סָאװ םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ענייז

 טָאה "*ףָאזָאליפ רענעגושמ, דעד .םערָא ףיוא ןוא ךייר ףיוא -- גנולייטעצ רעד

 סָאװ טעז ,רעדירב-ףיש יד טנרעלעג (*קידרעזנוצ םוקילא טינ רעיש קידלשמ

 : זיא סָאד טלעוװו ַא רַאפ

 ,ךייט ַא יװ טלעוו יד ןטכַארטַאב ייז

 ; ןעגנַאפ ווו סָאװ ,שוֿפ יד זיא קלָאפ סָאד ואוו

 --- ,ךיור רָאנ טינ גנַאפ ןוֿפ ןרעוו ייז ןוא

 .ןעגנַאלרעד ייז ץענ םעד זומ ןיילַא שיפ רעד

 -ייר יד ;טלעוװ יד זיא -- ךייט רעד .ןענַאטשרַאפ ןוא טרעהעג ןבָאה ןדיי

 .שיפ רעד ךעבענ זיא קלָאפ עמערָא סָאד ןוא ;רעגנַאפ יד ןענייז -- עכ

 ,טירטס יד שט ןופ יצ ,טירטס רעטסעה ןופ זיא ,ךרע ןַא רָאי םענעי ןיא

 -ַָאד םעד טָאה רע ןוא ןגיוא עקיצילב טימ ןַאנרעגנוי רעצרַאװש ַא ןעמוקעגנָא

 -ףיש יד ןוכ ןליפעג יד וצ טרעטנעענרעד רעמ ךָאנ ןפוא ןייז ףיוא לשמ ןקיז

 סָאװ; :ד'ל ןייז ןיא וויטָאמ ןקיבלעז םעד ןעגנוזעגרעביא טָאה רע .רעדירב

 :טגָאזעג ױזַא טָאה ןוא (1-27) "טלעוו יד זיא

 ,רָאנ רעמיצ-ףָאלש ַא ?טלעוו רעודנוא זיא ןוא

 ; ןבעל סָאד םולח ַא רָאנ זיא ןוא

 רָאו רַאּפ עניימ ךיוא ,ךיא ליוו ,רימ ןלָאז ןַאד

 .ןבעוושרַאפ תומולח עטוג ןיא

 רעד ןגעוו ;עקנַאילוה ַא ,החמש ַא יװ ,טלעו רעד ןגעוו רע טדער ךָאנרעד

 .(*ץַאלּפ-המחלמ ַא יו טלעוו רעד ןגעוו --- טבעל םוצ רָאג ןוא ,ןטרָאג ַא יו טלעוו

 1 דנַאב ,1878 רָאו ןיא ןבירשעג ,"טלעוו ענעדישרַאפ יד, : רעזנוצ םוקולא (7

 .1990 ,"קרעוו עלַא , ןופ

 .ל .י ןופ ןרָאװעג ןעגנוזעגרעביא 1906 רָאו ןיא זיא װיטָאמ רעקיבלעז רעד (

 ..עמשטערק ַא זיא טלעװ יד םינ ןיימ, : דיל ןייז ןיא ,:רּפ
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 ןוא ןויבא םעד ןופ תורצ יד ןגעוו םינוגינ ;טנלע ןוא טיונ ןופ רעדיל

 א ןבָאה לָאז שטנעמ רעד זַא גנַאלרַאפ רעד .דרע רעד ףיוא ףַאלקש םעד ןופ

 : .תחנ עלעסיב

 ןזיוװַאב ךיז (=רעלעק סרעטענ ןופ ,טירטס ווָאלדול ןופ טָאה לָאמַאטימ ןוא

 ךעלגנעל-סַאלב ַא ,סקואוו ןלעטימ ןופ ןַאמרעגנוי ַא, :שטנעמ ןימ רעדנַא ןַא רָאג

 -עג טינ ריש ,שירעריטרַאמ ,לדרעב ןיורב ,ץרוק ַא טימ טלגנירעגמורַא םינּפ

 -עגוצ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא -- ןגיוא עניורב עקידנעגנירדכרוד ענייש ;לופסינמייה

 ."טפַארק רעשיטענגַאמ ַא טימ ךיז וצ ןגיוצ

 ןדיי יד וצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ןַאמרעגנוי רענדָאמ רעקיזָאד רעד טָא ןוא

 ּפַאש ןיא ןדיי יד וצ ןוא (זיוחה-טנעמענעט םייב ּפערטיקינַאג יד) ?ּפוטס, ןפיוא

 ,שידרע-רעביא ןוגינ ַא --- ,ןוגינ ןימ ַאזַא ןגיוצרַאפ טָאה רע ןוא

 ,ןברַאטש לעוו ךיא ןעוו ,דניירפ עטוג ,ָא

 ; ןָאמ רעודנוא רבק ןיימ וצ טנָארט

 ,ןברַאפ עטיור יד טימ ,ןָאפ עיירֿפ יד

 .ןַאמ-סטעברַא ןוֿפ טולב טימ טצירּפשַאב

 רעביא ןביוהעגרעבידַא ךיז ןבָאה גנַאזעג ןטימ ןעמַאזוצ ,רעטרעוו יד ןוא

 ,עלעבייוו, סיקסוועשטניוו רעביא ןוא *טנלע ןוא ייוו ןופ רענרָאק , סדלעפנעזָאר

 השעמ רעקילָאמַא ןַא ןיא יו ,ןעזרעד ןבָאה ןדיי .?ןישַאמ-יינ רעד ייב טציז סָאװ

 ,למיה ןיא ךיז טגָארט סָאװ היוול ַא ,חיוול רעקילייה ַא ןופ דליב סָאד ,שרדמ ןופ

 יד רָאנ ,רעטיערּפא ןכיילב םעד ןופ רָאנ טינ ,ןייש יד ןָאטעג טכיול ַא טָאה סע

 -עג ךיז טָאה ,טעבעג ןימ ַא ,טעטיזָאיגילער ַא .ועריטרַאמ ןסַאלב םעד ןופ ןייש

 טעטיזָאיגילער ַא ,סעידָאלעמ עקיצרַאה יד ןיא ,רעטרעוו עקיזָאד יד ןיא טליפ

 ץנַאג ןעוועג זיא סָאװ ,ןייוועג ַא ,ןייוועג קידנטסיירט ךָאד ןוא קידנריר ַאזַא ןוא

 -לצוו ,(דיל ַא סדלעפנעזָאר ןיא) ןטַאט ןקנַאוק םעד ןופ ןייוועג םעד ןופ שרעדנַא

 ,(**,רעטכָאט ןייז ןופ "סעשזדיעוו, עטשרע יד ףיוא טרַאװ רעכ

 ןבָאה סָאװ --- ! ןזייא ןוא רעש-ךמע -- ,סרעדיינש ,סרעבעוו ,רעטעברַא-ןדיי
 רוזחמ םוצ ןוא רודיס םוצ םייה רעטלַא רעד ןיא טעילוטעג טַאהעג ךיז סָאװ-רָאנ
 -רעוו יד ןוא --- ...טויּפ םעיינ ַא טליפרעד רעדיל סטַאטשלעדע ןיא ןבָאה ייז ---

 םיא ייב סָאװ ,געט ענעי ןופ ,ליכשמ רעשיטסילַאיצָאס ַא ,רעטענ .ו .א )5
 -וצ ץנעגילעטנוא עטרעדנַאװעגרעבירַא עגנוי עקיטלָאמעד יד טָאה בוטש-רעלעק ןיא
 :גנולווטּפָא רעד ןיא ןהָאק לאכימ .רד ןופ ווירב עז .ןעגנוזעג ןוא טמולחעג ןעמַאז
 .?תונורכז ,

 טעטיזָאיגולער סטַאטשלעדע טנָאטַאב טָאה ןוטשטַאלג בקעי רעטכיד רעד ךיוא (5

 ןוא ןילטווצ ןרהא רעטכיד םעד טימ קימעלָאּפ ַא -- לקיטרַא ןַא םענייז ןיא
 ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה ,ימלא .א רעטכיד רעטיוווצ ַא .1993 ,ט ,יַאמ ,? גָאט ,
 -עג טָאה םיובנענעט .ש ךיוא .,19498 ,רַאונַאו ןט29 ?עמיטש .א .פ, רעד ןיא
 ןוֿפ ייסע ערעגנעל ַא טקורדעג םעד ןגעוו זיא ךוב ןיא ָאד .םעד ןגעוו ןבירש

 .גרעבניימש ןרהא .רד
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 ,טנרעלעג ָאד ייז ןעמ טָאה סָאװ-רָאנ טָא :טסיירט טכַאובעג ךיוא ייז ןבָאה רעט

 רעד .ייז טָאה ןַאמרעגנזי רעסַאלב רעד טָא רעבָא .טָאג ןייק ָאטינ זיא סע זַא

 רעבָא --- טָאג ןייק טינ .ןיטעג-סטייהיירפ ַא ָאד זיא סע זַא ,טגָאזעגנָא ,רעטשרע

 ..!ָאד עי זיא ןיטעג ַא

 סטַאטשלעדע ןוא טייקידשרעדנַא סטַאטשלעדע ןעוועג זיא ,ךיא ןיימ ,םעד ןיא

 .געט ענעי ןיא םלוע ןפיוא גנוקריוו עקידריווקרעמ

 ןַא סעצרּפ טיול) !רעכעה ךָאנ טינ ביוא ;דרע רעד ןופ רעכעה גנַאזעג ַא

 ןקיזָאד םעד טימ דיל ַא טָאה רע ,םותי םעד ןעזעג טָאה .ע .ד ךיוא .(קורדסיוא

 רעדָא *עטריפרַאפ יד; :ןעזעג דלעפנעזָאר סירָאמ יװ טָאה רע ךיוא .ןעמָאנ

 ךיא :;"?עקרעמָאב יד; : רעריפרַאפ יד ןגעק םזַאקרַאס טימ ,יז טפור רע יװ

 טינ ,םעד ןיא טינ רעבָא ."רעבערג-ןליוק םעד ןופ הנמלא; יד ןעזעג טָאה רע

 רע גנוי יװ .חוכ ןייז ןגעלעג זיא קיטסילַאער-סנבעל רעד ןופ גנורעדליש ןיא

 ןטָאזעג טָאה רערט סדלעפנעזָאר .ןעזעג רעמ ,ןעזעג רעפיט רע טָאה ןעוועג זיא

 םעד ןגעוו דיל ַא סנייז ןיא טלייצרעד רע יו ,ןליטשנייא טלָאװעג טינ ךיז ןוא

 -ַאעדיא רעקידנענערב ס'טַאטשלעדע טָאה טדיזעג רעמ ךָאנ רעבָא .רעטיירעּפא

 ! םזיל

 ךָאנ ןוא ןשיטסיכרַאנַא ןופ ,טייצ ןייז ןופ רעקיטירק-רוטַארעטיל ןעוועג

 -לעדע וצ תונעט טַאהעג ןבָאה סָאװ ,רדח ןשיטסילַאיצָאס-שיטסיסקרַאמ ןופ ,רעמ

 זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה ייז ."ןבעל ןופ רעדליב, טינ טיג רע יאמלה ןטַאטש

 ײרשַאב רעשיטסילַאער ַא ןופ רעכעה זיא םזילַאעדיא רעפיט ןוא עיצָאמע ,ןוגינ

 ,גנוב

 יןעמונַאב עי ץנעגילעטניא רעגנוי רענעי ןופ לייט סע ןבָאה ךָאד רעבָא

 עגנוי יד ,וָאלעּפָאק ,ץטַאק השמ ,ןָאסירעמ .מ .י ,וָארַאטָאלָאז ללה יװ עניוזַא

 גנַאל טייצ ַא זיא עכלעוו (רעטכָאט יד) ,רעטעג ַאננַא עקטסילַאעדיא עטמיױרטרַאפ

 רעדיל ןעגנוזעג טָאה רע ןעמעוו רַאפ ןוא עטרבה עטנעָאנ טטַאטשלעדע ןעוועג

 (ןהאק .מ .וד ןופ יורפ יד רעטעּפש -- רעטענ ַאננַא) שיסור ןיא ןוא שידיי ןיא

 .רעלעק סרעטענ ןופ ערעדנַא ןוא ,ןָאדנָאל ריאמ ,טסילַאעדיא טסילַאיצָאס רעד

 ןיא טצילבעג ןוא טקוצעג טָאה סָאװ רעטיצ םעיינ םעד טליפרעד דלַאב ןבָאה ייז

 ,ןטקנעברַאפ םענעי טליפרעד ךיוא םיא ייב ןבָאה ייז .תורוש טַאטשלעדע יד

 .וָאסַארקענ יװ ,רעטכיד-סקלָאפ עשיסור יד ןופ ןייש ןטרעטיילעג

 -לעדע דוד זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא !דרע רעד ןופ רעכעה ןוגינ ַא

 "רעד קורדסיוא ןוא טרָאװ ןופ טיײקכַאפנייא רעכעלמיטסקלָאפ ַאזַא טימ טאטש

 ףרַאד רע .רעט כיד ס קלָא פ ר עשירַא ט על ָא ר ּפ ַא יװ ןעניש

 .ןייטשרַאפ ףרַאד קלָאפ סָאד ,ןעמענַאב ףרַאד קלָאפ סָאד .קלָאפ םוצ ןעגנערב ץלַא

 .?לָאטרעמָאי ןשידרע; םוצ סנעָאנ ױזַא ךָאד ןוא ,דרע רעד ןופ רעכעה טסייה'ס

 ןשיוצ ,טַאטשלעדע זיא קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןוא תוחילש רעקיזָאד רעד טימ

 רעד -- ןרָאװעג ןוא -- ןעוװעג ,עכָאּפע ןייז ןופ רעטכיד עלַאיצָאס עטשרע יד

 םתס ןעװעג טינ זיא רע .רעט כיד-סטייהיירפ רעתמא רעקיצנייא

 טייהיירפ יד ןעגנוזַאב טָאה רע רָאנ ,רענייװַאב ַא יצ ,רעקעוופיוא ןַא ,רעקעוו ַא

 .טעינַאמ ןוא טפור סָאװ םולח םעד ןעזרעד טָאה רע .ןעמוק טעװ ןוא ןעמוק ס;;וו
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 ועמ רעלָאד ַא ,ןקירעגנוה םעד רַאפ טיורב טנַאמעג ךיוא טַאטשלעדע טָאה עדַאװא
 רָאג טָאה םיא ןיא טסילַאעדיא רעד רעבָא .רעטעברַא ןטפַאלקשרַאפ םעד רַאפ
 ,רעגנוה-טיורב םעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע ,טיורב ןרַאפ טַאהעג ארומ לָאמוצ
 ץרה רצי םעד רַאפ טַאהעג ארומ ,סעקינ'רסומ עקילָאמַא יד יו טקנוּפ טָאה רע
 רעדיל ענייז ןופ עכעלטע ןיא ןעז סע ןעק ןעמ יװ ,טַאטשלעדע . . . טיורב ןופ
 טָאה (ערעדנַא ןוא ?טריצַאיַאּפ , יװ) ןעלקימרַא ןוא ןענָאטעילעפ ענייז ןיא ןוא
 -רַאפ טינ לָאז טייהיירפ ןופ םולח רענייש רעד זַא ,טַאהעג ארומ לָאמוצ רָאג
 לקיש ַא ןופ סניוועג םעד בילוצ הלילח לָאז רעטעברַא רעד זַא ,ןרעװ טקיטיורב
 -רַאפ אפוג םיא ייב לַאעדיא רעסיורג רעד לָאז םעד ךרוד זַא ,ןזָאלרעד ,טיורב
 רַאפרעד .םזילַאירעטַאמ ךָאנ געיעג ןֹרַאפ טרעטיצעג טָאה רע .ןרעוו טלקנוט
 -סילַאירעטַאמ-שיטסיסקרַאמ םעד ןופ טגײנעגּפָא ךיז שיאעדיא רע טָאה ןייז ןעק
 ,קנַאדעג ןשיטסיכרַאנַא םעד טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה ןוא עיפָאסָאליפ רעשיט
 ןופ ,ןיװדָאג ,רענריטש סקַאמ יװ ןטייקכעלנעזרעּפ עכלעזַא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ
 עקיזָאד יד .עקירעמַא ןיא ָאד ,רעקָאט ןימַאשזדנעב ןופ ךיוא ןוא ,םי טייז רענעי
 -רעשט ןופ ,שיסור ןופ ןסולפנייא ,ןעמָאז ןגָארטעג ךיוא אמתסמ טָאה ענייז גנוגיינ
 ,תומולח-ילעב עשיקלָאּפ עסיורג יד ןופ ,ןטסיליהינ יד ןופ ,ןדלעה סיקסוועשינ
 ,םעט ןשידיי ןסיוועג ַא ךיז ןיא טַאהעג ךיוא טָאה סע -- !ענדָאמ -- רעבָא
 הבושת ןוא ןרעטייל ,ןקינייּפ ךיז ,ןטרַאה ףיוא ןפָאלש ; רסומ ןופ גנַאלקּפָא ןימ ַא
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 ,סעיצַאמע עקיזָאד יד ןופ טּפַאכרַאפ ,טלעוו-סגנומיטש רעקיזָאד רעד ןיא
 ,שפנ-תריסמ ןופ ןיז םעד דיל ןייז ןיא ןבעגעגניירַא ןיוש טַאטשלעדע דוד סָאה
 ףרַאד רע ;ןלַאעדיא ענייז רַאפ ןברק ַא ןייז וצ ןייז טיירג ףרַאד שטנעמ ַא
 ,טולב ןגייא ןייז טימ לַאעדיא ןייז ןקיליײה ,ןייז וצ בירקמ ךיז טיירג ןייז
 ץנױזַא טדערעג קידרעייפ שילמיה ןוא טנעָאנ יוַא םיא וצ ןבָאה רַאפרעד
 ןיא סנָאסרַאּפ טרעבלַא ןוא דנַאלסור ןיא ַאיַאקסװָארעּפ עיפָאס יו ןטלַאטשעג
 -שגנײרַא ךיוא ,גנונָאטַאב רעיינ ַא ןיא ,םורַא ױזַא טָאה טָאטשלעױע .עקירעמַא
 -שודיק ןופ וויטָאמ םעד ,ןעניסעיל רַאפ ךָאנ ,עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןגָארט
 ,םשה

 : ןעגנוזעג טָאה טַאטשלעדע

 קנַאדעג רעד טקערש ךימ ,טיוט רעד טינ טקערש ךימ --
 ;:םעב-ןקנַארק ַא ףיוא ןברַאטש וצ

 ןיא גנַאלרַאפ רעטצעל ןיימ ,שטנואוו רעטצעל ןיימ
 .םערב-הרהט ןיימ ןייז לָאז דלעפטכַאלש סָאד

 טייקטיירג .טרזחעגרעביא לָאמ ךס ַא םיא ייב ךיז טָאה וויטָאמ רעקיזָאד רעד
 ,שפנ-תריסמ רַאפ

 ןעמעלַא ץוחַא ,טָאה רע) ,ףייר טינ ןעוועג ךעלכַארּפש זיא הרוש סטַאטשלעדע
 ןשרעהַאב וצ ןפַאש ןייז ןופ רָאי רָאּפ יד ןיא ןזיװַאב טינ ,טייקשיסור ןייז בילוצ
 ןעוועג הרוש ןייז זיא ,שיטסילַאעדיא ,ךעלקנַאדעג רעבָא .(ךַארּפש עשידיי יד
 ,רוד ןייז ןופ ןטעָאּפ עלַאיצָאס ערעדנַא יד ייב רעדיל לייט ןופ רעפייר ךסַא
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 -נײרַא ךיוא עיזעָאּפ רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןיא טָאה טַאטשלעדע
 טינ :טיקשירטנעצָאגע ןופ "ךיא; ןייק טינ ."ךיא,; טרָאס םעיינ ַא טכַארבעג
 ןופ "ךיא, ןייק טינ ; םיא ףיוא ןבָאה תונמחר לָאז ןעמ ךיז טעב סָאװ "ךיא, ןייק

 ,םיבר םעד ללוכ זיא סָאװ "ךיא; ַא רָאנ ,טייקידלקניוונגייא ,טײקטרעדנוזעגּפָא

 טפעהַאב זיא סָאװ "ךיא;, ַא רָאנ ,תורצ ןופ רעגניזַאב ןייק טינ זיא סָאװ *ךיא;, ַא
 ס ָא וו ?ךיא; ַא זיא'ס .גנואיירפַאב-שטנעמ ןוא -טלעוו ןופ םולח ןסיורג םוצ

 .ןרעו טרעטיילעג טעװ טלעוו יד רעדייא ,ןרעטיל ןיילַא ךיוא ךיז ףרָאד

 "עג םענעמונעגנָא-קיטלָאמעד םעד ןגעק טגירקעג םורַא ױזַא טָאה .ע .ד
 ,ָאי ,קילייה -- זיא רעטעברַא רָאנ ואוו ןוא ,האמוט --- זיא ךייר זיולב זַא ,קנַאד

 רעבָא .עצַארּפ סמענעי ףיוא ןבעל ,עמערָא ןפַאלקשרַאפ עכייר .טכעלש זיא ךייר

 ןרשכ .ןענערב ךיז ,ןרעטייל ךס א ךיז ףרַאד רעפמעק ןוא רעטעברַא רעד ךיוא
 לָאז רע זַא ,ערעדנַא רַאפ ליּפשייב ַא ןייז ףרַאד ,םזילַאעדיא ןופ רעייפ ןיא
 .ןעמוק ףרַאד סָאװ גָאט ןסיורג םוצ ןייז יואד

 ױזַא ןעוועג טינ רעדיל ענייז ןופ בור םעד ןיא רעבירעד זיא טַאטשלעדע

 ,ריא טרעה; :הרושב סיקסוועשטניוו סירָאמ יוװ ,קידרעּפָאה-רענָאיצולָאװער
 ןעוועג טינ ךיוא זיא רע ,?לַארעביא ךיז טריר סע יװ ,ךיז טריר סע יװ ,רעדניק
 ןייז ןיא זיא טַאטשלעדע דוד ,ןיינ .דלעפנעזָאר -- יװ ,קיצָארט-רעכיז יו
 רעקיגַארט רעקיצניא רעד ,ָאי .שיגַארט ןעוועג רָאג טײקשירענָאיצולָאװע

 יד טנייװַאב וליפַא רֶע טָאה רעדיל לייט ןיא .רעגניז עלַאיצָאס ענעי ןשיוצ

 :ןעגנוזעג טָאה רע ,הלואג-שטנעמ רעד ןופ ןעייוו-טרובעג יד ,הדיל ילבח

 ,ןרצטש ןייק טינ טשו ןצמ ,רעטצניפ זיא טכבַאנ יד --

 .דרע יד יוװ ץרַאװש זיא למיה רעד

 ,ןרערט עכעלשטנעמ יד ןוֿפ םי רעד טשיור דליוו

 .דרעווש ןוא רעקנעה רָאנ ןשרעה סע

 ,סיינ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא דיל רענָאיצולָאװער טרָאס ַאזַא

 :דיל רענָאיצולָאװער ןימ ַאזַא רעדָא

 ,רעמילש ןייז ןעק סָאװ ,ָא ,ןייז וצ טנלע --

 ; ןוומש ַא טסורב ןייד ףיוא טגיל סע

 ,רעמיא וטסליפ ךָאד ןוא ןשטנעמ רעטנזיומ טסעז

 .("טנלע דיל ןופ) .ןיילַא ,ןילַא טסיב וד וַא

 לפייווצ וליּפַא ,קיגַארט ןיירַא טפרַאװ סָאװ טייקטנלע ןימ ַאזַא ןיוש זיא סָאד

 ןופ ןטימ ןיא "ךיא; ַא ןופ טנלע ןַא זיא'ס .הלואג רעד וצ גנַאג םעד ןופ ןטימ ןיא

 . ... טלעװ רעטנלע ןַא

 םעד ןופ רעצ רעד קורדסיוא םוצ ךיוא טמוק ןטַאטשלעדע ייב ןזרעפ לייט ןיא
 -- רָאװ יד רעבָא ,ןייש ױזַא זיא םולח רעד : רָאװ ןוא םולח ןשיווצ טסַארטנָאק
 ךָאנ רעצ םעד טָא טָאה רעטעברַא ּפַאש-ץיווש יד ןופ רָאװ יד ןוא ...סואימ ױזַא

 .טכַאמעג רעפרַאש
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 יאדווַא ! סיוארָאפ ןוא טיוארָאפ -- רַאטעלָארּפ םעד רע טפור .,יאדווַא

 !טַאט וצ טפור רע !ןפַאװ עקילייה יד טנַאה ןייז ןופ ןזָאלוצסיױרַא טינ רע טרעווש

 עיצולָאוװער ןופ וויטָאמ רעד .טעמוא רעפיט ַא ָאד ךיוא זיא ןגיוא ענייז ןיא רעבָא

 ,ןייועג ןופ וייטָאמ םעד טימ ןדנובעג םוטעמוא טעמכ טַאטשלעדע דוד ייב זיא

 -ַארט םעד ךרידַא ןבעל ןיילַא רימ ןעוו -- 1952 ןופ געט -- ,געט עקיטציא ןיא

 ױזַא ךָאנ זיא שטנעמ ןופ טייקטרעטיילעג רעד וצ ןעוו ,עיצולָאװער ןופ םזיג

 .ןוגינ סטַאטשלעדע ןופ חוכ םעד סײנַארעביא רימ ןליפרעד טציא -- טייוו

2 

 ובעגעג םזילַאעדיא ץוחמ ןוא טייקכעלנעזרעּפ ץיהמ טַאטשלעדע טָאה סָאװ

 טימ ,טנעמָאמ-טסנוק םעד טימ םיא ייב סע טלַאה יװ ? גנוטכיד רעשידיי רעד
 ? עיזעָאּפ טימ ? טייקשירעלטסניק ןייז

 טָאה סָאװ ,םזילַאעדיא רערעטיול ןימ ַאזַא זַא ,ןסיוו ןעמ ףרַאד לכ-םדוק
 -טנַא עשירעלטסניק ןימ ַא ןילַא זיא ןזרעפ סטַאטשלעדע ןיא טקעלּפטנַא ךיז

 ןייז זַא ,רָאלק ,לשמל ,רימ ייב זיא סע .טיירב ןוא טייוו טקריוו סָאד .גנוקעלּפ
 ךיוא רימ ייב זיא סע ;קיווײל .ה ףיוא טקריוועג ךָאנ לָאמַא טָאה וויטָאמ-ןברק
 רעשיטעָאּפ ןייז ןיא ןפלָאהַאבמוא טפָא ןוא יור שטָאכ ,טַאטשלעדע זַא ,רָאלק

 ןילַא ןעזייר יוװ ,ןעזייר םהרבא ףיוא גנוקריוו עטמיטשַאב ַא טַאהעג טָאה ,הרוש
 ךיוא זיא וטַארעטיל ַא ןיא ."ןבעל ןיימ ןופ ןדָאויּפע, יד ןיא סע טלייצרעד

 - ר עד רָאנ טינ ןוא סול פ ניי א רעשירעלטסניק קיטכיוו

 ןריסַאּפ ןעק סע .טעָאּפ םענעי רעצדָא םע ד ןופ גנוכיירג
 טייקשירעלטסניק ןייז ןיא טכיירגרעד רעמ ךיז-רַאפ-ןוא-ןַא טָאה סָאװ ,טעָאּפ ַא זַא
 "רעד רעקינייװ טָאה סָאװ ,טעָאּפ רערעדנַא ןַא יו סולפנייא רעקינייװ ןבָאה לָאז
 טינ ךיז ליװ סָאװ רעיפ ַא טימ הרוש ןייז ןדָאלעגנָא טָאה רע רָאנ ,טכיירג
 וצ וצ טייג ןעמ ןעוו ןעמענ טכַארטַאבנָא ןיא ןעמ זומ ץלַא סָאד . . . ןשעל
 ,רוטַארעטיל ַא ןיא גנוניישרעד רעשירָאטסיה ַא ןופ ץַאשּפָא םעד

 -יטרַאמ ,דלעה ,ןויטָאמ ענעגייא ,עיינ טכַארבעג ךיוא טָאה טַאטשלעדע

 ןופ טסייג םעד וצ ץַאזנגעק ןיא טסייג ןופ טכַאמ יד ,רעיודסיוא ,השודק ,רער
 ,טָאה רענַאיצולַאװער-סקלָאפ רעקידרעטַאלפ רעגנוי רעד !סייוו רעוו .טכַאמ

 טָא טָאה רעכלעװ ,ןעניסעיל ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג ךיוא םעד טימ ,ךעלגעמ

 טכַארבעגסױרַא רעטעּפש ןרָאי טימ עזַאב רעשידיי סיואכרוד ַא ףיוא ןוויטָאמ יד
 ,ןטַאטשלעדע ןופ רעשיטעָאּפ ,רעסעב דס ַא

 .רעביא רע טָאה לייט .דיל ןייז ןיא ןטנעמָאמ עשיטסילַאער ןגעוו ןוא

 -ינש רעד, דיל ַא םיא ייב ןַארַאפ זיא טָא רָאנ .רעלטייצטימ ענייז ןופ ןעמונעג

 טגָאי ןוא טגָאי רעדיינש רעטלַא רעד יוװ דיל םעד ןיא ךיז טלייצרעד סע ."רעד
 ,טנַארפ ןכייר םעד רַאפ קַארפ ַא טכַאמ ר -- ,לדָאנ רעד טימ ןוא רעש רעד טימ
 :טצפיז רעדיינש רעד ןוא

 ,ןגרָאז ,ןעוערָאה זומ ךיא --

 ;לַאג וד רימ ןיא טצַאלּפ סע
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 --- ןגרָאמ ןבָאה ףוַאד סע לייוו

 .לאב םוצ טנַארפ ַא קַארפ םעד

 סעצרּפ .ל .י ןיא רעטעּפש רימ ןעניפעג וויטָאמ םעד טָא וצ טײקטנעָאנ ַא

 ךיוא םעד ןופ גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא ןעניפעג רימ ."דיילק-הּפוח ןדמערפ םייב,

 ַא ןטַאטשלעדע ייב *!ּפַאלק ,לרעמעה ,לרעמעה ,ָא; דיל טמירַאב סנעזייר ןיא

 :ןענעזייר ייב רעטסוש רעד טגניז .רעטסוש ַא -- ןענעזייר ייב ןוא ,רעדיינש

 זיב ; ךיג גָאלש ,סעקעוושט יד רעקרַאטש גָאלש ,ּפַאלק ,לרעמעה ,לרעמעה ,ָא,

 ."ךיש סלרעטכעט סעטהריבג רעד ,ןייז ןיוש קיטרַאפ זומ ןגרָאמ

 ךס ַא ,1889 רָאי ןיא ןבירשעג "רעדיינש רעד; דיל ןייז טָאה טַאטשלעדע

 .ןענעזייר .א רַאפ רעירפ

 -טסניק ןפיט ַא טזָאלעגרעביא ךיוא עקַאט םעד ץוחַא טָאה טַאטשלעדע דוד

 "ַאפ זיא טרעוו רעשירעלטסניק ַאזַא .רעדיל ענייז ןופ לייט ַא ןיא טרעוו ןשירעל

 :דיל ןייש ןייז ןיא ,"לגעז רעטיור רעד, :דיל ןייז ןיא ,"האווצ/ ןייז ןיא ןַאר

 דיל ןייז ןיא ןוא *טיוט גינעק םוצ; דיל ןייז ןיא ,*רעלדָא רעטעדנואוורַאפ רעד,

 רעבָא .דיל ַא סנָאסדַאנ ןופ טצעזרעביא יירפ זיא ךיל סָאד ."קָאלג-טנוװָא רע;

 "רעצ שרעדנַא ןַא טימ .שרעדנַא ץנַאג ןעמוקעגסורַא סע זיא ןטַאטשלעדע ייב

 סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה דיל עקיזָאד סָאד .הרוש רעד רעביא ןייש ןקיד

 .רעטכיד ףיוא ךיוא ןוא .םייה רעטלַא רעד ןיא טנגוי רעקידנעמוקפיוא רעד ףיוא

 -יל ַא ןיא טָאה גנוצעזרעביא ןַא זַא ,טריסַאּפ ךיוא לָאמניײא טינ ןיוש טָאה סע

 טינ ןעמ ףרַאד רעבירעד .סולפנייא ןשירעלטסניק ןסיורג טכַארבעג ,לוטַארעט

 סע שטָאכ יקָאלג-טנװָאק סטַאטשלעדע ןופ זדנוא רַאפ טרעוו םעד ןכַאװשּפָא

 "גיוו ןופ סולפנייא םעד ןכַאװשּפָא טינ ךיוא ףרַאד ןעמ יו ,גנוצעזרעביא ןַא זיא

 ."דמעה ןופ דיל סָאד" : גנוצעזרעביא ס'יקסוועשט

 ,שימטיר ױזַא סע טײג *העלדָא רעטעדנואורַאפ רעד, :דיל ןייז ןיא

 :קיסעמדיערָאפ

 ךיא קוק טעמוא ןַא טימ

 ; ףיֹורַא ןוז רעד וצ

 לגילפ עקנַארק יד ךָאד

 .ףֹוג םעד טינ ןביוה

 טעב טַאטשלעדע יװ רעדָא ,שירעלטסניק ןוא יינ ןעוועג זיא ויטָאמ רעד

 : ןברָאטשעג זיא רע רעדייא געט ריפ-יירד ַא ,"טיוט גינעק, םייב ךיז

 ,גינעק רעטלַאק ,ָא ,םיורט ךיא ביוא ןוא

 ,םיורט ןיימ ןקידנע ךימ זָאל ,ָא

 קינייו רעייז ךָאנ טבעלעג בָאה ךיא

 .םייהַא ןייג וצ טייצ ךָאנ בָאה ךיא

 ךס ַא "םי ןפיוא םרוטשא ןגעוו רע טגניז ,"טניירפ ַא וצ, :דיל ןייז ןיא

 טַאטשלעדע : *םי ןופ םעזוב ןפיוא, : ס'דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רענעטלַאהעגנייא

 : טגניז
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 .ןלטוו שדנשיור ןשיווצ טֿפיול ץעלװפיש סָאד

 ; טונימ רֶצרְצי טימ רצקרַאטש טרצוו םרוטש רעד

 -- לגצו רצד זיא קרַאטש דָאר ,רעלרצפצנ זיא געוו רצד

 ,טומ ןייד טינ רילרַאּפ ,רעפיט רעכעלרצ

 ; ןצמַארטש עדנֿפמעק ירד רעזייב ץלַא ןרצוו סט

 .פָארַא ןוא ףיױרַא ספ טפרַאװ טלעפיש סָאד

 ,םיאורב טכטלסשה ןוא שטציירצצ סּפ

 ,ּפָאק רציײז סיורַא רצסַאװ ןופ ןקשטש

 ,רצליימ שטקיטולברַאֿפ יד טיירב ןצנעפצ יײז

 ,קעװַא רעטייוו ךיד םרוטש רעד טנָארט לענש ךָאד

 .לנצו רפד ךיז טניוב סצ ,טרצנוד סצ ןוא טצילב סצ

 .נצוו רטכצלקפרש רֶשד ןזלעפ ןשיווצ טניל סצ

 ל ןלַאנגיס ץטיור טרָאר ןטייוו ןופ וטסצז

 ! טייצ ףקילײח יד דלַאב ףליחוצ ריד טמוק סָאד

 ; רצדור םצד טינ זָאלרַאּפ -- ןגרָאמ רעד ןיוש ףיוא טייג'ס

 ,טייוו טינ זיא גפרב רעד ! סםלרוטש םצד טימ ףמצק

 ןופ --- 1889) *ףמַאק ןיא, דיל ןטשיוע ןייז ןופ תו"וש עשימטיר ענייז רעדָא

 .(רעדיל עטשרע ראג ענייז

 ,ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ

 טגלַאפרַאפ ןוא טגָאלּפעג ןרעװו רימ

 ,ןביל רימ סָאװ רַאֿפרעד רָאנ ץלַא ןוא

 .קלָאֿפ עדנטכַאמש ,עמערָא סָאד

 רַאפ וטפיוא ןַא ןעוועג זיא ,דיירעג ןשיקלָאפ ַאזַא טימ ןוא קימטיד ַאזַא
 וװיטָאמ רעקיזָאד רעד .דיל רעזדנוא ןופ טייצ-ןרענָאיּפ רעד ןיא ,טייצ רענעי
 ןכעלמיטסקלָאפ-לַאנָאיצַאנ סנעדַאפדלָאג טימ ןָאט וצ טָאהעג סָאװטע רשפא טָאה
 -רַאפ םייה רעד ןופ ,טגָאלקרַאפ ,טמערָארַאפ, ;זיא רעכלעוו ,ןדיי םעד ןגעוו ךיל
 ןוא ענעבירטרַאפ ,ןטנַארגימיא-ןדיי זַא ,ןייז טלָאמעג ךעליירג ןעק'ס ןוא ."טגָאי
 טינ ןעמונעגפיוא עקַאט תורוש עקיזָאד יד ןבָאה ,םייה רעטלַא רעד ןופ ענענורטנַא
 ץנַאג ַא ףיוא ןוגינ ַא ןעוועג סע זיא ךָאד .ןדיי יוװ עקַאט רָאנ ,רעטעברַא יוװ רָאנ
 טסיכרַאנַא רעד זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא ייברעד רעבָא זיא סע) .חטש םעיינ
 רעדיל ענייז ןיא "דיי, טרָאװ סָאד ןפרָאװעגניײרַא לָאמנייא טינ טָאה ,טַאטשלעדע
 ןטפַאלקשרַאפ, :ןגעװ ןעגנוזעג לָאמ עכעלטע טָאה רע .ןעלקיטרַא ענייז ןוא
 ,(...טרירעג ןצרַאה ןיא םיא ייב ךיז טָאה סעּפע ."דיי ןוא טסירק

 -עגרעביא זדנוא טַאטשלעדע דוד טָאה שירעלטסניק ךיוא ,םינּפ לכ לע
 רעבָא ,עשירעלטסניק ןבייהרעד ,רעדיל יירד ,רעדיל ייווצ ,דיל ןייא .השורי ַא טזָאל
 טָאה רעטכיד ַא זַא ,ןפָארטעג לָאמניײא טינ ןיוש טָאה סע .גונעג לָאמַא זיא סָאד
 ,דיל ןייא טימ זיולב אבה םלוע טפיוקעגנייא ךיז
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 .תורוד ןופ ןמיה רעד ןרָאװעג ןעמעלַא רעסיוא זיא "האווצ ןיימ , דיל ןייז

 רענרעדָאמ רעד ןדָאװעג ןרָאבעג ךיוא זיא ןרָאי רעק-80 יד ןיא :ייברעד ןוא

 ענעי ןיא .רעבמיא ץרעה ילתפנ ןופ "חוקתה, יד ,ןמיה רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי

 זדנוא ייב זיא ןלַאנָאיצַאנ םוצ ףור רעד יװ ,ןלַאיצָאס וצ סיר רעד ןעוו ,ןרָאי

 ָאוװער ןופ ןמיה רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ,ןעז וצ זיא'ס יו ,זיא ,ןרָאװעג ןרָאבעג

 .יי סענמיה ייווצ טימ עכָאּפע ןייא ."האווצ יד, : עיצול

 ןופ ץוחמ) ןעגנואוטפיוא עשירעלטסניק יד ןגעװ קידנדיײר ,ָאד ליו ךיא

 ענייז :עקידנגלָאפ סָאד ןענעכייצרַאפ ךָאנ (רעדיל-עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסילַאעדיא

 רימ .שיאערבעה טרָאװ ןייק טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,רעביא ןביג רעלטייצטימ

 "ַאב טינ ךַארּפש עשידיי יד ךיוא טָאה רע זַא ,טגָאזעג ןיוש יװ ךָאד ןסייוו

 ךס ַא רעדיל ענייז ןיא רימ ןעניפעג ךָאד ןוא .ןייז וצ ףרַאד סע יו טשרעה

 עניב? :ןעמַארג ענױזַא ָאד םיא ייב ןענייז סע .ןעמַארג עשיאערבעה-שידיי

 ,"הער-היח-האווצ, ,"תושפנ ןוא סעשַא עטנערבעצ} ,"עסיז-הסיסג; ,"הניכש ןוא

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא "םיאורב ןוא םשרוטש

 סָאד ןקרעמַאב וצ קיטיינ ךָאנ זיא הרוש ןוא םטיר ןשיטעָאּפ ןייז ןגעוו

 טסַאהעג ןרעוו רימ, זרעפ ןטכַארבעג-רעירפ םעד ןיא יוװ טקנוּפ : עקידנגלָאפ

 ,ןייש ,טנַאגעלע זיא בײהנָא רעד ואוו ,רעדיל ךס ַא .ע ,ד טָאה "ןבירטעג ןוא

 ןטרעפ יצ ,ןטירד םייב ,דלַאב רָאנ .שיטעָאּפ טריסנעדנָאק ךיוא ןוא שימטיר

 יד .ךיז טדערעצ רע ןוא ,טַאט ןופ ןַאמ רעד ,רָאטַאטיגַא רעד טמוק ,זרעפ

 עיידיא יד .עשיטעָאּפ ןייק טינ רעבָא ,עטקעריד ,עתמא עקַאט ןענייז רעטרעוו

 ןייא יװ ױזַא זיא סע .קיטעָאּפ יד טגנילשרַאפ ןוא ףיוא טסע םזילַאעדיא רעד ןוא

 סָאד קעװַא טסיוטש םזילַאעדיא ןופ רעייפ ,רעייפ עטייווצ סָאד קעװַא טסיוטש רעייפ

 םעד ןגעוו רפס ןטלַא ןַא ןיא ךיז טלייצרעד סע יװ ױזַא .עיזעָאּפ ןופ רעייפ

 ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא ןענייז הירזעו לאשימ ,היננח .ןווױאכלַאק ןופ סנ

 ןופ ןסױטשעגסױרַא ןוא רעייפ שילמיה ַא ּפָארַא זיא .ןוװיואכלַאק סרצנדכובנ

 דוד רעגנוי רעד טָאה עקַאט ױשפא .שא החוד שא ,רעייפ עשידרע סָאד ןוויוא

 סָאד ןוא ,שילמיה זיא םזילַאעדיא ןופ רעייפ סָאד זַא ןטלַאהעג טַאטשלעדע

 - . + + שידרע זיולב זיא ,םולב ןוא םיוב ףיוא טור סָאװ ,עיזעָאּפ ןופ רעייפ
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 רעטשרע רעד ךָאנ ןוָאי .לטעטש שיווטיל ןיילק ַא ןיא ,קירוצ ןרָאי טימ

 "כרוד ןעוועג זיא טנגוי יד ןעוו ,1905 ךָאנ ןופ געט יד .עיצולָאװער רעשיסור

 "סור .ןרָאװעג םיוקמ טינ טלָאמעד ןענייז ןעגנונעפָאה יד .שואי טימ ןעגנורדעג

 .םזירַאצ ןופ לפַאנק ןרעטנוא ןבילבעג ךָאנ זיא דנַאל

 ייב ןסעזעג ןענייז ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי עּפורג ַא יו ךיז ןָאמרעד ךיא

 : ןעגנוזעג קיטעמוא ןבָאה ייז ןוא רעמייב-עברעוו טימ טלגנירעגמורַא ,לכייט ַא

 טנגעגַאב םוא ףיוא טָאה רע ,רעווש זיא געוו ןייז

 -- ,טלעק ןוא טיונ ,רעגנוה ,גנודמיולרַאפ ,רענייטש ,רענרעד
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 סמנגערעג ןוא טרענודעג טצוילבעג טָאה סע

 .םלעוו רעד ףיוא טרעדנַאװעג ("םייה ַא ןָא טָאה רע ןוא

 רימ .ןעגנוזעגטימ בָאה ,שירעמיורט ןוא גנוי ,ךיא ןוא ןעגנוזעג ןבָאה ייז

 ,ענעבירטרַאפ יד ןסעזעג ךיוא לָאמַא ןענייז ױזַא זַא ,טכודעגּפָא ןַאד ךיז טָאה

 טָאה רימ ןוא ןעגנוזעג ןבָאה רימ .לבכ ןופ ןרעסַאװ יד ייב ןדיי עטרעױרטרַאּפ

 -עּפס ןרָאװעג ןבירשעג זיא *טינ ךימ ףור ,עזומ ,ָאק : דיל סָאד זַא ,טכודעג ךיז

 ,דנַאלסור ןטלַא ןיא גנומיטש רעקיטלָאמעד רעד רַאפ ,זדנוא רַאפ עקַאט לעיצ

 סיורג טימ ןוא רעצ רעזדנוא ױזַא טמענרַאפ סָאװ טעָאּפ םעד טשטנעבעג בָאה ךיא

 טליװ סע ,ךיז טליו ןבעל ןוא; :ןטלַאהעגטימ ךיא בָאה תובהלתה רעכעלטנגוי

 ."ןעגניז ,ןעמיורט ךיז

 ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה ,ןסקַאװסיוא ןיימ ןיא ,רעטעּפש ,ךָאנרעד טשרע

 טעָאּפ ןרענָאיצולַאװער רענַאקירעמַא םעד וצ רָאג טרעהעג דיל עקיזָאד סָאד זַא

 םעד רַאפ ,קירוצ גנַאל ,גנַאל ,סע רע טָאה ןבירשעג זַא ןֹוא ,טַאטשלעדע דוד

 טימ ןבירשעג סע טָאה רע ;עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד

 ןרענָאיצולָאװער עשיטסיכרַאנַא ריפ יד ןופ גנוטכירניה רעד ךָאנ רעיורט ןפיט

 יד טליפרעד ןיוש טָאה ןיילַא רע ןעוו ,סע רע טָאה ןבירשעג ןוא ;ָאגַאקיש ןיא

 ;טנייװעג טָאה ,רענָאיצולָאװער ַא שטָאכ ,רע ןוא םיא ףיוא טייג סָאװ טייהקנַארק

 ,רעמַאק-סנבעל ןייז ןיא ,טיוט רעד טּפַאלק טציא ---

 : גָאט-סטעברַא ןייד ויא עדנע וצ :טגָאז רע

 ,רעמַאה ןייד קעװַא גיול ,רעייפ ןייד שעלרַאפ

 | קָאלג-טנװַא רעד טגנילק סע -- ? טסרעה וד ,םוק

 ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןיא ןבירשעג סע טָאה רע .קידנקריוו ןוא ןייש ,שיטעָאּפ

 -עג רָאג ךיז לָאמַא םעד רַאפ טָאה רע סָאװ ,םיא ןיא עשיריל קיגנַאזעג סָאד

 -ירַא ,ןגיטשעגרעבירַא טָאה ,תוחילש ןייז ןסעפיוא טינ הלילח לָאז סע ןקָארש

 .גנַאזעג-ןמיה ןשירָאטַאמַאלקעד ןייז ןגיטשעגרעב

 ךָאנ ןבירשעג דיל ַא .ןוגינ ןופ ,דיל ןופ ,עיזעָאּפ ןופ טפַארק יד זיא סָאד

 ןופ ןעגנומיטש ערעוװש יד וצ ךיוא ךיז טסַאּפ ,עידעגַארט *טעקרַאמיעה, רעד

 יו ןעק ,עקירעמַא ןיא ןבירשעג דיל ַא ;רעטעּפש רָאי ליפ טימ רוד ןצנַאג ַא

 ַא יװ ,ןוגינ ַא ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא גנַאלק םעיינ טימ ןעגנילקפיוא לָאמַארעד

 ....רעוװ טיײנַאב רעדיוו ןוא ןרַאדנייא ןעק ,טסברַאה ןיא םיוב

 ואוו טרָאד ייס ןוא שירעלטסניק זיא רע ואוו טרָאד ייס ,דיל סטַאטשלעדע

 רעצרעה יד ןיא ןרָאװעג טקילײהעג זיא ,שירָאטַאטיגַא שיטסילַאעדיא זיא רע

 ,האווצ ַא ,רבק ַא ןגעוו דיל ַא ,טיוט ןגעוו ןבירשעג דיל ַא .תורוד יירד-ייווצ ןופ

 םעד ןדנובעגפיונוצ דיל ןייז טָאה שידק ַא יו ױזַא .ןבעל םוצ טקעוװעג רָאג טָאה

 ,רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגניז וצ ןזיװַאב טָאה רע .ןעמַאזוצ טיוט ןוא ןבעל

 ךָאנ זיא ןײלַא סָאד .תו ר וש ע ק י ט ע מ ו א ךרוד רעדיל-טייהיירפ

 הטפיוא רעשירעלטסניק רפעסיורג א ןעוועג געט ענייז ןיא ,גנוניימ ןיימ

 .?זָאלטכַאדּפָא , ןענַאטשעג זיא ןטַאטשלעדע ויב ('



 עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק 512

 ר עווָאשווָאב ףסֹוי

 ןעוו ,טרעדנוהרָאי םענעגנַאגרַאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא יד ןיא

 רעשידיי רעד ןיא וויטָאמ רעלַאיצַאס רעד ןעגנַאגעגפיוא ,עקירעמַא ןיא ָאד זיא'ס

 רעביירש-ןזרעפ ןוא רעטכיד ןעמוקעגפיוא ןענייז ,דיל עלַאיצָאס סָאד ,עיזעָאּפ

 ,ךלָאגניר קחצי ,ןילייז .י ,דאבאב .נ :ָאד ןעוועג .גנוטַאג רענעדיישרַאפ ןופ

 טימ ,רעטכיד רעלַאיצָאס רעד ,ץיוװָאנערּפ .ש .י ,םולבנעזָאר .ב ,וװָארדנַאטקעלַא .ח

 ַא ,ערעדנַא ןוא וװָאנירַאמ בקעי ,יקסנַאקרַאש .מ .א ,גנוברַאפַאב רעלַאנָאיצַאנ ַא

 ןענייז ,םייבר יד ,רערעל יד ,עוויטַאטנעזערּפער יד רעבָא (* עדַאיעלּפ עצנַאג

 ,טַאטשלעדע דוד ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ ,יקסוועשטניוו סירָאמ : ןעוועג

 ,קרַאטש ןוא רָאלק ,לֹוק יינ ַא טרעהרעד 1891 רָאי ןיא ךיז טָאה לָאמַאטימ

 רעלַאיצַאס ןגעוו ןעגנוזעג ךס ַא טָאה רע ךיוא .שרעדנַא -- טפיוהרעד ןוא

 סָאד ."ןָאט-רעמַאק םעיינק ַא טיול ןעגנוזעג סע טָאה רע רעבָא ,טייקיטכערעג

 -רעבוג רעווילהָאמ ,ץיווָאביל ןופ ןַאמרעגנוי רעד ,רעװָאשוװָאב ףסוי ןעוועג זיא

 ןגיוא עקיטסולסנבעל ,עקידנעגנירדכרוד ,רוגיפ ענטלַאטש ַא ,םינּפ ןייש ַא .עינ

 ,טעָאּפ רעיינ ַא .רָאה עצרַאװש ךעּפ טימ ּפָאק ַא ןוא

 -עטס םוצ ןעוועג טניואוושג ןענייז עכלעוו ,רעקיטירק ןעוועג טלָאמַאד ןענייז

 טעטילַאטורב ,טײקטעקַאנ ןייז טימ -- דיל ןלַאיצַאס ,םענָאלבַאש ,םענּפיטַאער

 טימ טליפעגנָא ; ןייוועג ןוא טסעטָארּפ טימ ,ןרָאצ ןוא סָאה טימ טליפעגנָא ,וליפא

 ןופ תולעמ יד ןעמונַאב טינ ןבָאה רעקיטירק עקיוָאד יד ,הלּכשה רעשיטסילַאיצַאס

 ,ֿטַאש םעד טינ רָאג טעו רע .ןעוועג לטבמ םיא ןבָאה ןוא ןַאמנעגנוי םעיינ םעד

 ,?ןיירַא טלעוו רעד ןיא טגניז רע, :טגָאזעג ייז ןבָאה

 רעד ןיא ןעגנוזעג טָאה רע .רעװָאשווָאב ףסוי ןעוועג זיא עקַאט ױזַא רעכָא

 ןוא םרוטש םוצ ,םי םוצ דיל ַא ,רוטַאנ רעד וצ דיל ַא .טלעוו רעד וצ ןוא טלעוו

 -גײרַא ןפַאש ןייז ןופ בייהנָא ןיא ךיילג טָאה רעװַָאשוװָאב ףסוי .שטנעמ םוצ דיל ַא

 -ידסָאמסָאק ןופ םעטָא ןַא ,ךיוה ַא דיל ןלַאיצָאס ןקידטסלָאמַאד םעד ןיא טכַארבעג

 ענייז .רוטַאנ רעד ןופ גנוכעלרעהרַאפ רעד וצ ,םזיאעטנַאּפ וצ ךיז ןסייר ַא ,טייק

 -ַאבנָא סָאװ .,ךייר וצ ןעוועג טינ טייוו ןענייז ךַארּפש ןייז ןוא ןעלטימ עשיטעַאּפ

 ,טייקשירעמשטייד ףיוא ןטילעג עקידרעירפ יד יו רעמ ךָאנ רע טָאה ןושל טגנַאל

 רעסייה ןעוועג זיא .,דיל ןייז ןופ סלוּפמיא רעד ,םעטָא רעד רעבָא ,טײקטרַאה

 ,גנואווש רעמ טימ טּפיוהרעביא ןוא

 ,טעברַא ןופ קורדסיוא ןוא גנורעּפרעקרַאפ יד ןעזרעד טָאה רעווָאשווָאב ףסוי

 -עג ַא טכַאמעג טָאה ,ווָאקנימ .ב .נ רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעמכיד רעד (?

 רעזדנוא ןופ ןרענַאיּפ; :ןעמָאנ ןרעטנוא ,רעטכיד עלַא ענעי ןגעוװו םוידוטש םעיונ

 .'עקירעמַא ןיא דיל
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 רעטשרע רעד ןעוועג זדנוא ייב זיא רע .ּפַאש ןופ רעכעה זיא סָאװ ,טפַארק ַא יו

 יד ךיוא רָאנ ,ךָאיײסטעברַא יד ,טײקּפַאלקשרַאפ יד רָאנ טינ ןעזעג טָאה סָאװ

 רעד ןיא ,ןעמונעג דליב ןיא סָאװ רעטעברַא םעד ;טעברַא ןופ טייקשירעפעש

 ןופ ,רעטײרּפא רעטיוט בלַאה ַא יו אקווד טינ ןעניישרעד סע ףרַאד ,קיטסַאלּפ

 ןופ לעמעג ַא טיול) ןקַאנ ןייז ןופ טולב עקבורט ַא טימ טגיוז סָאב רעד ןעמעוו

 -סומ ַא יוװ רָאנ (1908 רָאי ןופ גנולמַאז-רעדיל ס'דלעפנעזָאר ןיא ,ןעיליל םירפא

 .זיר רעלעיצנעטָאּפ ַא יו ,תועדה לכל ןוא ,זיר ַא ,ןַאמ רעקידנעיוב שיטסילוק

 ןבירשעג טָאה רע ךיוא ;טייצ רעד זניצ טלָאצעג טָאה ,רעװָאשוָאב ,רע ךיוא

 ענייד עז ךיא ןעוו, :רעגייטש ַא ,חסונ ןקידטסלָאמַאד םעד טיול רעדיל עכעלטע

 "רעייט (ױזַא) ָאז זיא רימ ייב סָאװ ,טולב ןייד ,טולב ןייד ןעקנירט סָאװ ,רעשרעה

 ַא ןוא רעטומ ַא ןגעוו דליב שיטסילַאער ַא ןבירשעג טָאה רע ךיוא ;.וװ .א .א

 טרַאװקרַאפ ןוא טרַאדרַאפ ןרעוו עדייב ןוא שעוו ייז ןשַאו עדייב סָאװ ,רעטכָאט

 ןזרעפ ענױזַא ןיא טינ ,םעד ןיא טינ רעבָא --- (1911 ,ןטפירש עטלמַאזעג ,175 טייז)

 יד ןילב ןעמ טעז ןזרעפ ױזַא ןיא .חכ רעשיטעָאּפ סרעװָאשווָאב ןגעלעג זיא

 -לעדע רעדָא ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ גנַאלקכָאנ םעד טרעה'מ ןוא גנומַאכָאנ

 ,רעדיל ס'טַאטש

 טעברַא ןופ ןוא טייקיטכערעג רעלַאיצָאס ןופ גנַאזעג ןגייא ס'רעווַאשווָאב ףסוי
 ,"קלָאפ םוצ גנַאזעג ַא; : דיל ןקרַאטש קידריווקרעמ ןייז ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה
 ןיא רעדיל עלַאיצָאס עטסעב עמַאס יד ןופ סנייא גָאט ןקיטנייה םוצ זיב זיא סָאװ

 : ןפורעג שירעטכיד רעדָא ;ןעגנוזעג טָאה רע .עיזעָאּפ רעזדנוא

 ,םצרָא ןוא דנלצ יווַא טסיב וד סָאוװ ,קלָאפ ,ָא ,ןניוא ףנייד ףיוא ביוה

 -- םורד ןוא ןופצ וצ ,ברשמ ןוא חרומ וצ ,ןגיוא ץנייד ףיוא ביוח

 ,תוריּפ יד טעברַא ןייד ןופ עז ןוא ,הורצוא עטלמַאועג יד עו ןוא

 .תורוד ענעזעוועג רעירפ ןופ םוטכייר םענעבילבעג םעד עז ןוא

 ענעדָאלעג ,ןעמי ןעמוק סע :טנָאזירָאה רעטיירב ַא רעטייוו ךיז טנפע'ס ןוא

 ןויטָאמָאקָאל ןופ ךיור ןצרַאװש םעד טימ רעדלעפ ,רעדלעוו ךיז ןזייוװַאב סע ; ןפיש

 ,ןעלבוה ןוא ןגעז , רעטעברַא ואוו ,ןקירבַאפ עטרעיומעג ךיז ןזייװַאב סע ; ייז רעביא

 ןוא --- ןצינש ןוא ןקָאט ןוא ןלייפ ןוא ןדימש ןוא ; ןקירטש ןוא ןעיינ ןוא ,ןבעוו ןוא

 (*,"ןצונ ןכעלשטנעמ םוצ םוטכייר םעד ןפַאש ןוא תורוחס יד ןפַאש ןוא ,ןצוּפ

 ,ךַארביפמַא רעקיבליז-ןצכַא ,רעקידמעטָא ,רעטרעמַאהעגסיוא רעקיזָאד רעד

 ןיוש זיא סָאד .טוג ןוא שירפ סע טגנילק טציא ךיוא .סעיינ ַא ןעוועג שידיי ןיא זיא

 םעד ןופ רעמ ןעוועג זיא סָאד ;ףור  ַא רָאנ טינ ןוא גנַאזע ג ַא ןעוועג

 ששיטעָאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .הלכשה רעשיטסילַאיצָאס ןופ רעמ ,טעראפארט

 .סילַאודיוװידניא ןופ רעריפ רעקידטסלָאמַאד רעד זיא טסיזמוא טינ ,גנוקעלּפטנַא

 -קַאדער) רעקָאט ןימַאשזדנעב ,קיטעטסע טימ טמױזַאב עיידיא ַא ,םזיכרַאנַא ןשיט

 רעטעברַא עיירפ יד , ןופ ןבעגעגסיורַא ,רעווָאשווָאב .י ןופ ןטפירש עטלמַאועג (

 .ןהָאק לאכימ .רד ןופ טרָאװרָאפ ַא טימ ,1911 ,"עמיטש
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 סרעוװָאשווָאב ןופ טרעטסיײגַאב ױזַא ןרָאװעג (?יטרעביל; לַאנרושז ןייז ןופ רָאט

 ׂ .ןזרעפ עקיגנואווש עקיטרַאנגיײא

 רעדיל קיניײװ ןַארַאפ גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןענייז עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא

 סָאװ ,דיל טוג ַא ךיוא ,גורפ .ש ייב דיל ןייא ןַארַאפ .טעברַא ןופ תוהמ םעד ןגעוו

 טעברַא רעד גנַאזעג ביול ַא ּפָא טיג רע ואוו ,*טעברַא רעד ןופ דיל ַא; : ךיז טפור

 םעד ןיא םזימיטּפָא רעסיוועג ַא ָאד זיא ןגורפ ייב ךיוא ;ימ רעכעלשטנעמ רעד ןוא

 ; טגניז רע .דיל
 | טעברַא רעד ןוא ימ רעד גנַאזעג ןוא ביול ַא

 ! סייה ןוא דנביל ,ןצרַאה ןוֿפ ייז טסירג ,טגניז

 ,סעילָאוַאמ טימ טנעה יד ןייז ןלָאז טנוזצג

 } סייווש רעד ךיז טסיג סע ןכלעוו ןופ ,ןרעטש רעד

 ייב יו ערענעלק ַא זיא ריא ןופ םַאר יד סָאװ ,דיל ַא סע יזא ןגורפ ייב רעבָא

 ,טעברַא ךרוד גנודליב ןופ ןיז םעד ןיירַא דיל ןייז ןיא טגָארט גורפ .ןרעװַָאשװָאב

 ןדיי זַא :טניימעג זיא'ס .הלכשה ס'ןָאזניװעל סרעב קחצי ןופ ,עדנַאגַאּפָארּפ ןופ

 -לעז סָאד ךות ןיא זיא'ס .תוסנרּפ-טפול ערעייז ןופ ןײגקעװַא ןוא ןטעברַא ןפרַאד

 יב ."הכרב-לזמ יד טגיל עכָאס רעד ןיא, : דיל ס'רעזנוצ םוקילא ןיא סָאװ עקיב

 (=.רעטקַארַאכ ןשיטסילַאסרעוװינוא רעמ ַא רעבָא סע טגָארט ןרעוװָאשװָאב

 ,דיל טייווצ ןייז ןעמוקעג זיא ,קלָאפ ןופ גנַאזעג ַא דיל םעד ךָאנ ךיילג ןוא

 "קעד וצ ןוא ןגיוצעצ זיא סע .?ןָאיצולָאװער,; : ןעמָאנ ןרעטנוא ,םטיר ןבלעז ןיא

 .טקריוו םטיר רעד ,ךיז טגעװַאב הרוש יד ,חכ ךיוא טָאה סע רעבָא ,שירָאטַאמַאל

 טימ דיל ןייז ,רוטַאנ רעד וצ גנַאג ןייז ןעמוקעג זיא םעד טימ ךיילגוצ ןוא

 עטלמַאזעג ,10 טייז) ?טרובעג ןוא ןקריוו סרעטכיד םעד, : ןעמָאנ ןגנַאל וצ םעד

 : ןזרעפ ױזַא ןעוועג זדנוא ייב טייצ רענעי רַאפ ןענייז יינ יו ,(ןטפירש

 ,ןגרָאמ ןעירפ ןופ טכיל יד ףיוא טייג רימ ךרוד

 }רימ ךרוד ןדייר רוטַאנ רעד (ןופ) ןעמיטש עטשרע יד

 ,ןגרָאברַאפ טלַאה יז סָאװ ,ךיא קעדטנַא טכַאמ טימ

 .ריא ךרוד ךיא יצ טלַאװעג-רוא טימ ןוא םערוטש טימ

 ; ןעמולב יד ךיא ליפ ביוטש ןטסניד םעד ןיא זיב, : טגניז רע יו ,רעטייוו ןוא

 רעדייא ןטניוו-םערוטש יד ליפ ךיא ; ןייג ןָא טביוה רע רעדייא ,ךיא ליפ ןגער םעד

 ןזייוו וצ ךיז טימַאב רעטכיד רעד יװ ןעזעג ךיז טָאה דיל םעד ןיא ."ןעמוק ייז ךָאנ

 ,טלעוו-רוא וצ ןוא טלעוו וצ ,עבט רעד וצ שטנעמ ןופ תוכייש יד ןעגניזַאב וצ ןוא

 -וָאב ףסוי טָאה רעשימטיר ןוא רעקידוועגיוב ךעלכַארּפש ןוא רעכעלדליב ךָאנ

 .(130 טייז) "רעדיל רוטַאנ,; ; דיל ןייז ןיא טקירדעגסיוא סָאד רעװָאש

 רעד ןגעוו רעדיל עטסעב יד ןופ סנייא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה גורפ .ש בגַא (*

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1905 רָאי ןיא ןבירשעג סע טָאה רע .ןָאפ-סטייהיירֿפ

 עטלמַאזעג ענייז ןופ דנַאב ןט1 ןיא 67 .ז ףיוא ךיו טניפעג ,עיצולָאװער רעשיסור

 ,1910 ,קרעוו
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 ולעֿפ ןטבלעוועג-ךיוה ןופ גערב םייב ייטש'כ ןעוו

 ; םי ןטיירב םעד ףיוא רעטנורַא קוק ןוא

 ,קילב ןיימ טור ןקלָאװ-ןזיר יד ףיוא ןעוו

 : טייקכעלדנעמוא רעד טימ טפעהַאב טרעוו ןוא

 ,עיוַאטנַאפ ןיימ טבעווש רעטע םעד ךרוד ןעוו

 ,גנַאג-ןטענַאלּפ ןקיטכיל םעד טעז ןוא

 ! ךַאװש יוװ ךָאד ןוא ,ןַאד ךיא ןיב קיטכעמ יו

 | סיורג יוװ ךָאד ןוא ,ןַאד ךיא ןיב קיטשינ יו

 ;הענכה ךיוא רָאנ ,ץלָאטש רָאנ טינ ָאד ךיוא ןיוש זיא דיל ןקיזָאד םעד ןיא

 ןיב ךיא; זַא ךיוא רָאנ ,"טלעוו יד ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא רימ בילוצ; : זַא רָאנ טינ

 רעיינ ַא ,געט ענעי ןיא גָאזנָא רעיינ ַא ןעוועג זיא ץלַא סָאד ."ביוטש ןוא דרע

 -נָאדעג-ץרעמ,/ ; דיל ןייז ןיא ךיוא רימ ןעניפעג סעיצַאטידעמ עקיבלעז יד .ןָאט

 ,ןימ םעד ןופ רעדיל ערעדנַא ןיא ןוא ,"ןעק

 םעד ןופ ץלָאטש ןוא רוטַאנ ןופ חכ ,עיצולָאװער ,טעברַא רעד וצ גנַאזעג

 ןופ ענעמונעג ,רענעט ָאד ןיוש ןענייז ןרעװַאשוָאב ייב .טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ

 וצ גנַאג םעד ןגעוו ,סוינעג-שטנעמ ןגעוו ,םלשה םדָא םעד ןגעוו ןלַאװק עדמערפ

 .רעכעה ,רעטייוו ךיוא ןעזעג טָאה רע .ןוילעה:םיזַא םעד

 יד ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רעוַאשוָאב ףסוי ןעוו ,טלָאמעד ךיוא ןוא

 ,ךיז טימ ןעמונעגטימ רע טָאה ,ףַאלקש םוצ ןוא ּפַאש םוצ -- ןגעוו ענעמונעגנָא

 םיא ןלָאז יז זַא ,רעמייב יד ןופ ץלַאטש םעד ןוא ,םי ןופ שיור םעד ,טניוו םעד

 רעד וצ גנואיצַאב ס'רעוַאשװָאב ןעוועג זיא שרעדנַא יו .ףמַאק ןייז ןיא ןפלעה

 ןופ רעדיל, ;זרעפ ס'יקסוועשטניוו סירָאמ ןיא ןעניפעג רימ סָאװ םעד ןופ רוטָאנ

 ייברַאפ רימ רַאפ ןעייג --- רוטַאנ רענייש רעד ןופ רעדיל ,ןרעטש ןופ רעדיל ,דלַאוװ

 ןופ שרעדנַא ךיוא זיא'ס ,(1927 ,רעדיל עטלמַאזעג 110 טייז) *רוּפש ַא ןָא רָאג

 ןעמ ."ןעיליל עסייוו, יד ןגעוו ןוא (הנבל) "דנָאמ, ןגעוו רעדיל ס'טַאטשלעדע דוד

 קראטש ָאי טָאה דימתמ ןרענָאיצולָאווע ר םעד ,ןטַאטשלעדע זַא ,טעז

 ןופ דיל ןטמירַאב םעד ןיא "דימתמ/, םעד יװ רעקינייו טינ ,רוטַאנ רעד וצ ןסירעג

 עלַא ,רעייפ םוצ דניק ַא יו ױזַא םעד וצ ןסירעג ךיז טָאה רע רָאנ ,קילַאיב .ח .נ

 םעד ףיוא .ןענערבּפָא טינ הלילח ךיז לָאז רע ,רעגניפ יד קירוצ רע טּפַאכ עלייוו

 ןוז יד זַא ,ענייז רעטסנעפ יד ןעגנַאהרַאפ טָאה רע זַא ,ןעמ טלייצרעד ןואג רענליוו

 לוטיב וצ ןעגנערב טינ םיא ןוא געוו ןופ ןריפּפָארַא טינ םיא ןלָאז הנבל יד ןוא

 ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו סטַאטשלעדע יד ןעוועג ךיוא ךָאד ןענייז ױזַא .הרות

 ,רדח-רסומ ןשיטסיליהינ

 טָאה רע .,ןסולפנייא ערעדנַא וצ ןסירעג ךיז טָאה רע .רעוװָאשװַָאב ױזַא טינ

 ןופ .עיזעַאּפ עשילגנע יד ןוא ךַארּפש עשילגנע יד ןעגנולשעג שממ ,ןעגנולשעג

 ,קינייוװסיוא ףיוא טנעקעג רע טָאה ןץילעש בלַאה זַא ,רימ ןסייוו עיפַארגָאיב ןייז

 ןוא עשיסקַאז ַאלגנַא ןעגניירב ןעמונעג ,ןסולפנייא עשיסור טָאטשנא טָאה רע

 ךָאד ןוא לענָאיצָאמע-סייה ןעוועג זיא רע .ןסולפנייא עשינַאקירעמַא טּפיוהרעביא
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 ,גנוניזַאב ןגעוו ,לכש ןגעוו ,שטנעמ ןופ דנַאטשרַאפ םעד ןגעװ ןעגנוזעג רע טָאה

 ,טסול-סנבעל עקידיירפ ַאזַא טבעוושעג טָאה ץלַא רעביא ןוא

 -לעדע רעקיטכיזדניווש רעד יו ױזַא ,רע סָאװ ,ןעוועג סע זיא שיגַארט יוװ ןוא

 ,ךיז וצ ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא רעװַאשווָאב .רָאי 5--4 זיולב ןפַאשעג טָאה ,טַאטש

 וצ קיטכיר ןזיוװַאב טינ ךָאנ טָאה רע ,ךַארּפש יד טשרעהַאב טינ ךָאנ טָאה רע

 ןוא ,ואושרעדנַא ןופ שידיי ןיא טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,ןסולפנייא יד ןעיידרַאפ

 ,הרוחש הרמ רעפיט ַא ףיוא ןטייברַאפ ןעמונעג ךיז שיור-סנבעל ןייז טָאה ןיוש

 .תעגושמ ןעמוקעג זיא דנַאטשרַאפ טָאטשנא ,עילָאכנַאלעמ רעשיגַארט רעד ףיוא

 ןזייװַאב ןייז ךָאנ רָאי ריפ ,1895 רָאי ןיא ךָאנ ןזיוװַאב םיא ייב ךיז טָאה טייקנַארק יד

 ַא ןיא ןעמענוצ טזומעג םיא ןעמ טָאה ,1899 רָאי ןיא .רוטַארעטיל רעד ןיא ךיז

 -עג טרָאד רע זיא ,1915 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ןצכעז טימ ןוא זיוה-םיעגושמ

 ,רָאי 42 ןופ רעטלע ןיא ,ןברָאטש

 עגנוי ןייז טָאה "קלאפ םוצ גנַאזעג, ןוא ?עיצולָאװער, ןופ רעטכיד םעד

 ןייז וצ; טגניז רע .ןעגנַאלק ערעדנַא טימ טגידנעּרַאפ רָאג ערעירַאק עשיטעָאּפ

 ןצרַאװש ןיא טמוק עכלעוו ,ךָאנ םיא טייג עכלעוו ,עילָאכנַאלעמ רעד וצ ,ןידניירפ

 : טצעל םוצ טגָאז רע ןוא "סמערָא עריא ןיא ןעמענוצניירַא םיא

 ,ערעסערג ןייק ,דנוורפ ןייק בָאה ךיא

 ,ןייּפ ןוא טיונ ןיא ,וד יוװ

 ,ערעסעב ןייק ןירעטסיירט ןייק

 .. ןיימ עילָאכנַאלעמ ,ָא
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 ץנַאג רעטנוא ,טגָאזעג יו ,ןעלקיװטנַא ןעמונעג ךיז טָאה רעוװָאשווָאב ףסוי

 ןלַאיצָאס ןופ םייבר יד ןופ ,רעייגרָאפ ענייז ןופ שרעדנַא ןצנַאגניא ,ןסולפנייא עייג

 ,סירָאמ םַאיליװ ןוא דוה סַאמָאהט ןופ קיטסילַאער יד טכַארבעג ןבָאה ענעי .דיל

 ,תוירחא רעלַאיצַאס טימ גנוטכיד רעשיסור רעד ןופ קיגַארט יד ןוא טעמוא רעד

 סע ןעוו ןַאד ךיוא קיטעמוא זיא ןוא טביולג סע ןעוו ןַאד ךיוא שיגַארט זיא סָאװ

 רענַאקירעמַא םעד ןופ ןסולפנייא יד טכַארבעג טָאה רעװָאשוװָאב .י רעבָא .טפָאה

 ןיוודע ןופ ןוא ןַאמטיהוו טלָאװ ןופ ,ןָאסרעמע ָאדלאוו ףלַאר טסיאייסע ןוא רעטכיד

 סייסע יד) ביול סיורג טימ סייסע עצרוק ןבירשעג ךיוא ייז ןגעוו טָאה רע .םאהקראמ

 ךיז רע טָאה ןענָאסרעמע ןופ .("ןטפירש עטלמַאזעג;, ךוב ןייז ןיא ןיײרַא ןענייז

 רעכעלשטנעמ רעד וצ ,שטנעמ םוצ גנַאג םעד ,רוטַאנ רעד וצ גנַאג םעד טנרעלעג

 -עש ןוא קרַאטש ןייז ףרַאד סָאװ ,יירפ קיטסיײג ןייז ףרַאד סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ

 טוואורּפעג ייז טָאה ןוא הרוש עטיירב יד ןעמונעג רע טָאה ןענאמטיהוו ןופ ;שירעפ

 "ןָאיצולָאװער, : רעדיל עטנָאמרעד ייווצ -רעירפ יד ןיא שידיי ףיוא ןפַאשרעביא

 ןגעוו דייר יד ןעמונעג ךיוא ןענאמטיהוו ןופ טָאה רע .?קלָאפ םוצ גנַאזעג; ַא ןוא

 ענעגייא יד ןיא ןביולג !ץלָאטש ןוא ,טײקרָאלק ,דנַאטשרַאפ ,סוינעג ןכעלשטנעמ

 -רעבא וצ ,ָאװטסטירקַאּפיה וצ האנש יד ןעמונעג ךיוא םיא ןופ טָאה רע .תוחכ

 -ַאיצָאס םעד ןופ ןגיוצעג רע טָאה סולפנייא ןטירד ַא .םיחלג -- וצ ןוא ןביולג

 ; דיל ןייז טימ ןרָאװעג טמירַאב זיא רעכלעוו ,םאהקראמ ןיוודע רעטכיד ןשיטסיל
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 ןגיוצעג רעטעּפש ךיוא טָאה רע זַא ,ןיימ ךיא ."ןזייא-בָארג םעד טימ שטנעמ רעד;

 .םוילַאודױוװידניא-ָאכרַאנַא ןופ רעריפ םעד ,רעקָאט ןימַאשזדנעב ןופ ןסולפנייא

 ,טסיכרַאנַא םעד ,טסָאמ ןַאהָאי ןופ סולפנייא ךס ַא ןגָארטעג טָאה טַאטשלעדע תעב

 ןיא רעװַאשװַאב טָאה ,דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב וצ ןוא טַאט וצ ןפורעג טָאה סָאװ

 -יווידניא רעכעלשטנעמ רעד וצ ךרד םעד ,ךיז טכוד רימ יו ,טכוזעג םזיכרַאנַא

 .םעטילַאוד

 ךיא סָאװ ,ןסולפנייא ןוא רענעט עלַא יד טָא ןקרעמַאב ךיא ליוו ייברעד

 רעבָא ןענייז ,עקידוװעדיײרַאב ןוא עשירָאטַאמַאלקעד טפָא ,ןזרעפ ענייז ןיא קרעמַאב

 וצרעד .טייקנגייא רענעסָאגעגנעמַאזוצ ןייק וצ ןוא ,טײקצנַאג ןייק וצ ןעמוקעג טשינ

 םעט ןשידייטנעָאנ ןייק טַאהעג טינ טרָאװ ןייז ןיא רעוװָאשוװָאב ףסוי טָאה

 עשייכנת עסיוועג ַא ָאד זיא סע ואוו ,"קלָאפ םוצ גנַאזעג ַא, : דיל ןייז ןיא רעסיוא)

 טדערעגּפָא ןיוש -- ןטַאטשלעדע ןופ רעקינייװ ךָאנ טָאה רע ,(טײקשיטעפָארּפ

 ,םעטָא ןשידיי ןגָארטעג -- דלעפנעזָאר ןוא יקסוועשטניוו ןופ

 .ןעמוק ןפרַאד ןוא ,ןעמוק ןזומ ןוא דימת ןעמוק רוטַארעטיל ַא ןיא ןסולפנייא

 ןעמוק ןפרַאד ןסולפנייא יד רָאנ .ןרעו טשירפעגּפָא דימת זומ רוטַארעטיל ַא

 -געגנַאגרַאפ רענעגייא רעד ןופ ןלַאנַאק ענעגייא ךרוד ןייגכרוד ןזומ ןוא הגרדהב

 ןופ ןעגנובעלרעביא יד ןיא ןרעוו טבעוורַאפ ךיוא ןזומ ייז ; טרַאװנגעג ןוא טייה

 ןענייז עקַאט ױזַא .הכרב לזמ ַא ןסולפנייא ענױזַא ןענייז טלָאמעד .קלָאפ םענעגייא

 ןופ תורוש יד ךרוד ,ךעלעמָארטש יװ ױזַא ,ןעגנַאגעגכרודַא ןסולפנייא עדמערפ

 ערעייז ךיוא ןענייז ױזַא ןוא .ןעזייר םהרבא ןופ ןוא ,שאוהי ןופ ,ןיסעיל םהרבא

 רעװָאשווָאב .רוד ןקידרעטעּפש םעד ןופ רעטכיד יד ךרוד ןעגנַאגעגכרוד ןסולפנייא

 ןטָארעג ןעוועג םעד ןיא זיא ןוא ,רענעט עדמערפ טכַארבעג קיטסַאה טָאה רעבָא

 . ..ןטייקנייש עדמערפ ןעגנערב טלָאװעג רָאנ ןבָאה סָאװ ,רעטכיד-הלכשה יד ןיא

 ןעמַאזוצ ןוא םעדכרוד טָאה רע רעבָא .רעלעפ ס'רעווָאשוװָאב ןגעלעג זיא םעד ןיא

 רעדיל עטוג יד ןיא .וויטָאמ ןלַאיצָאס רעזדנוא וצ ןגָארטעגיײב ליפ ךיוא םעד טימ

 -כיד ע'תמא ,טעּפמיא רָאנ טינ ןוא ,טפַארק רע טָאה --- ליפ טינ שטָאכ -- ענייז

 : גָאז ַא קיד'חכ רע טעג ,טיוט ןופ טכַארט רע ןעוו .טפַארק עשירעט

 ,דרע רעד ןוֿפ ךיא לע ןסקַאװסיורַא
 ,ןקעדַאב ןפאוו טומ וז לעװ ךוא

 ,ןעקניזרַאפ קיבייא ףיוא טעװ ריוא זיב

 :ןקעמרַאפ רבק רעד טעוװ ךייא זיב

 ןיא טגָאז רע יװ ,ןטַאטשלעדע דוד ןופ רעקרַאטש ךס ַא טגָאזעג זיא סָאד
 ,"דיל-םערוטש ןייז ןעגניז רע טעוו, דרע רעד ןופ ךיוא זַא ,"האווצ; ןייז

 : רימ ךיז טקנעדעג סָאװ רעװָאשוװָאב .י ןופ זרעפ ַא ךָאנ טָא ןוא

 ,ןייז ךיא לע םערוש-טכייל ַא יוװ

 ,ןייּפ ןוא ץרעמש ןופ טלעוו רעד ןיא

 ,טכַאנ ןוא םערוטש ךרור קידנטכייל

 .טכַאװרעד שטנעמ רעדימ רעד זיב
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 טרָאװ-ףוס

 ריפ .דיל ןלַאיצָאס םענרעדָאמ רעזדנוא ןופ טרובעג רעד ןעוועג זיא ױזַא טָא

 תישארב -- הפוקת ןייא רָאפ ךיז טימ ייז ןלעטש ןעמַאזוצ רעבָא ,ןטעָאּפ ערעדנוזַאב

 ןופ בײהנָא רעד ןעוועג ךיוא ךעלטנגייא ןענייז געט ענעי ןוא !בױהנָא ןיא --

 יד ךָאנ ןוא רעטכיד-הלכשה יד ןופ געט יד ךָאנ .ןײמעגלַא ןיא דיל םעיינ רעזדנוא

 טימ ךיילג ןוא דיל עלַאיצָאס סָאד : הפוקת עיינ ַא ןעמוקעג זיא רעטכיד-םינחדב

 סיורג ןוא טיירב .רעכעלמיטסקלָאפ רעד ךיוא ןוא וויטָאמ רעלַאנָאיצַאנ רעד םעד

 עלַאיצָאס עטשרע יד ,ביײהנָא רעד רעבָא .עידָאזָארּפ עשידיי יד ןסקַאוװעצ ךיז זיא

 ןענייז ,קרָאי וינ ןופ ּפַאש-ץיווש ןיא ןוא ,לּפעשטיַאהװ ןיא ענערָאבעג ,רענעט

 רעד ןיא ןעגנַאגעג רעטייוו זיא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ טשינ

 טרענייפעגסיוא ןענייז םטיר ןוא הרוש .טרעטיילעג ךיז טָאה ,גנוטכיד רעשידיי

 רעלַאיצָאס רַאפ ןיז רעד רעבָא ,ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןענייז ןזָארג-דליװ ,ןרָאװעג

 ,ןבילבעג זיא תוירחא

 ןסירעגכרוד ךיוא ךיז וליפא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד טָאה עקירעמַא ןיא ָאד

 ןופ "ןעגניר, טימ טלגנירעגמורַא רָאג ךיז טָאה רע סָאװ ,שאוהי רעטכיד םעד ייב

 ןיא .טעטיזעיגילער ןוא ןוויטָאמ-םילהת ,סעיצאטידעמ-תלהק טימ ,טײקמַאזנייא

 ןלַאיצָאס ןופ ליײטּפָא ןַא ,ד"י לײטּפָא רעצנַאג רעד זיא ,1 דנאב ,"בעוועג, ךוב ןייז

 "בעוועג/ ןיא וויטָאמ ןלַאיצָאס ןופ ןליײטּפָא עצנַאג ָאד ךיוא ןענייז ױזַא ,וויטָאמ

 ,"ףור רעד; ,"ןַאלראמאט ,"ןטלָאשרַאפ" ,"גנוזיילרעד, יוװ רעדיל ענױזַא ,2 דנאב

 ןיא) ?רעוּפ ןטלַא םוצ, דיל ןייז ,"טיירגעג ןייז ריא טעװ יו, ,"רעגָאזנָא רעד,

 שטָאכ ,ןשאוהי ייב ױזַא ,ןוויטָאמ עלַאיצָאס ןענייז (1940 ,עיגָאלָאטנַא ס'ןיסאב .מ

 ; טלוק םעד ןופ ןײגקעװַא ןעמונעג ,רעטכיד ערעטלע יד ןופ רעטשרע רעד ,טָאה רע

 ייב וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד טלוב זיא יאדווא ןוא ."ןסַאמ יד וצ ןסָאג יד ןיא,

 שודיק ןגעוו ,רענייז וויטָאמ רעלַאנָאיצַאנ רעד ךיוא זַא ,טלַאה ךיא .ןיסעיל םהרבא

 קסיצנַארפ, : ןגעוו ןביירש טנעקעג רע טָאה רַאפרעד .לַאנָאיצַאנ יו רעמ זיא ,םשה

 רעכלעוו ,"דימש רעד; : דיל ןייז ןוא ,"אביקע יבר, טימ ךיילגוצ ,"יסיסא ןופ

 דיל ןייז טימ ךיילגוצ ,ץוש-טסבלעז ןוא עיצולָאװער רַאפ ןלַאשזניק טדימש

 ענייז טימ ךיילגוצ ,"טרעקעל שריה; ; דיל ןייז ןוא ,"גרעבנטורמ םרהמ, ןגעוו

 ,קילַאיב .נ .ח שיטסילַאסרעווינוא-לַאיצָאס ךיוא זיא ױזַא .םיבכמ יד ןגעוו רעדיל

 סקילַאיב ! טלעוו ךיוא טעז רע ,טלעוו רעד ףוא דיי רָאנ יו רעמ רע טעז ,ןיסעיל יו
 ןשידיי םעד ףיוא טקריװעג קרַאטש ,בגא ,ןבָאה "ןרָאצ ןוא רעצ, ןופ רעדיל

 רעטשרע רעד ךָאנ ןוא ןופ --- ןרָאי יד ןיא סעקישטשמָארגָאּפ ןגעק ץושטסבלעז
 -- רואינש .ז ייב .טרעדנוהרָאי םעד ןופ ביײהנָא ןיא ,דנַאלסור ןיא --- עיצולָאװער
 םייב, :עמעָאּפ רעסיורג ןייז ןיא ןוויטָאמ-רעטעברַא ענעכָארּפשעגסיױא ָאד ןענייז

 עלַאיצָאס סָאד ,"רָאי 40, ךוב ןייז ןופ רעדיל ערעדנַא ןיא ןוא *טלוּפ םענרעזייא

 -ָאיּפ עטשרע יד ןופ עזַאב יד -- ,עזַאב רעוװיטימירּפ ןייז ןופ טייוו קעװַא זיא דיל

 ךעלטנגייא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד זיא עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ,ןטעָאּפ-ןרענ

 םהרבא ייב ָאד זיא רע זַא ,רימ ןסייוו עלַא .ןרָאװעג טליטשרַאפ טינ לָאמנייק
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 ,ןטעָאּפ עקידרעטעּפש ייב ,טלוב ױזַא טינ שטָאכ ,ָאד ךיוא זיא רע רעבָא .ןעזייר

 ןוא ןדַאלַאב ס'טַאלבנעזיור .ה ןופ לייט ןיא ךיוא וויטָאמ ןלַאיצָאס םעד ןיפעג ךיא

 ןיא ןוא ,,סעדורה; ןוא "םייל; :תוישעמ עשיּפע ענייז ןיא ןוא ,סעיצַאטידעמ

 עטריניפַאר ,עליטש יד ןיא ךיוא םיא ןיפעג ךיא :;ןוויטָאמ רענַאקירעמַא ענייז

 ןענעק רימ יוװ ,קינלָאר ףסוי רעבלעז רעד ,בגא .ןקינלָאר ףסוי ייב רעדיל

 ןיא טקורדעג ,1902 רָאי ןיא ,טרעדנוהרָאי םעד ןופ בייהנַא ןיא טָאה ,טציא םיא

 סָאד וליפא ,סעמעט עלַאיצָאס ענעפָא ףיוא רעדיל לָאצ עשביה ַא "סטרעוװרַאּפ,

 שרעדנַא ךָאנרעד זיא רע .רעדיל ענעי ןיא ןעוועג זיא "ןענַאריט,, יד ףיוא יירשעג

 ןבילבעג זיא תוירחא רעלַאיצָאס ןופ ןיז רעד רעבָא ! שרעדנַא ןצנַאגניא --- ןרָאװעג

 ,גָאט ןקיטנייה ףיוא זיב

 -סיוא יירד טָאהעג ןָא ביײהנָא ןופ ךיז ןיא ךָאד טָאה וויטָאמ רעלַאיצַאס רעד

 ןופ דיל (.ב .ןַאמירַא ןוא רעטעברַא ןטפַאלקשרַאפ ןופ דיל (.א :ןעגנולַארטש

 ,הלואג ףיוא םולח ןופ דיל (.ג ןוא :טסעטָארּפ ןופ ,טייקשילעבער ןופ ,טלָאװער

 ןעגנולַארטשסיױא יירד עקיזָאד יד ןענייז רע'טלוב ךָאנ .םימיה תירחאב היהו ףיוא

 ןפערט ױזַא .עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ .רעטעּפש ןרָאװעג

 ייב ,רעטכיד ךס ַא רָאג ייב טײקיטרַאנדישרַאפ ןייז ןיא וויטָאמ ןקיזָאד םעד ןָא רימ

 -שילעבער ןופ רעדיל ךיוא ןוא ?ןָאילימ ןעצ, : יו רעדיל ָאד ןענייז ןרָאהניײא דוד

 רעשידנוב, רעד טעמדיוועג רעדיל רָאּפ ַא ןבירשעגנָא ךיוא לָאמַא טָאה רע .טייק

 ןגעקַא ןטיירטש ןופ וויטָאמ רעד םיא ייב ךיז טריּפש ץלַא ןופ רעמ רעבָא ."טנגוי

 יב ;לעטשניײא ןשי'כנת ןופ גנַאלקּפָא יװ ,גנוקירדרעטנוא ןגעקַא ןוא טכערמוא
 ןגעוו ,טיונ ןגעוו רעדיל ענייז ןיא וויטָאמ ןלַאיצָאס םעד רימ ןריּפש ן'בייל ינַאמ
 ,סעדַאלַאב ערעדנַא ןיא ןוא "רעדמערפ רעד, עדַאלַאב ןייז ןיא ,?עמערָא רעזייה;
 ,טכענק ןוא ןַאמירָא ןרַאפ טסיירט רעכעלמיטסקלָאפ טימ ךיילגוצ טייקשילעבער
 רעדיינש רעד רעגנַאמ עטָאנ; ןגעו רעדיל ענייז ןיא רעגנַאמ קיציא ייב
 עדַאלַאב,, יו סעדַאלַאב-רעדיל ענױזַא ןיא ןוא ,?ןילעזעג רעדיינש;, םעד ןגעוו "גנוי
 ןוא "ןטקיציײרקעג םעד ןוא ןקיזייל םעד ןופ עדַאלַאב, ,"טיורב ןסייוו םעד ןופ
 -יינש םוצ טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ גנואיצַאב עמערַאװ יד .ערעדנַא
 ענרעדָאמ ייב ןוא ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעשידיי ןיא סָאװ ,"לרעדיינש סָאד,) .לרעד
 "לרעיוּפ סָאד,, יו ױזַא סע זיא --- ןָאט-סקלָאפ ןופ טירט יד ןיא ןעייג סָאװ ,ןטעָאּפ
 ענייז ןיא לאגיס .י .י ייב ;(טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא ,טייקשיקלָאפ רעשיסור רעד ןיא
 רעגנַאמ ייב ךיוא) ?טייקמירָא ןופ תוכלמ/ יצ ,טײקמירָא ןופ ָאטעג רעד ןגעוו רעדיל
 תודיסח רעכסישּפ ןופ גנואיצַאב ןייז טימ (קורדסיוא ַאזַא ןעמוקעג רעטעּפש זיא
 רעדיל-ּפַאש עטקעריד עטיײנַאב ענייז ןיא ןיּפַאל .ב ייב ; טפַאשביל -- ןַאמירָא םוצ
 ילתפנ ייב ךיוא ;ערעדנַא ןוא ?טָאבעג ןעצ ןופ רעצ; יװ ,רעדיל ענױזַא ןיא ןוא
 סע ןוא לעזעג-רעדיינש רעד ןוא ןַאמירָא רעכעלמיטסקלָאפ רעד טמוק סָארג
 ייב ; רעטעכרַא ּפַאש ןוא "בשנעילַאטיא יד; יװ ,רעטעברַא-טָאטש יד ךיוא ןעמוק

 -גנישַאוו שזדרָאשזד, : ןגעוו רעדיל) יקָאטנעק ןופ רעדיל ענייז ןיא ץרַאװש .י .י
 עלַא ןופ , דיל סָאד דנַאלזייא ןבואר ייב .(ןבעל-רעגענ ןופ --- ?סַאמָאט; ןוא ,"ןָאט
 תורוש יד טָא ןופ רעביירש םעד ייב ,דיליּפַאש ןרעדָאמ ַא זיא סָאד סָאװ ,"גָאט
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 -טסיא םייב ןעיורפ יירד, ,"רעגנוה. ,?עמירָא; ,"ןירָאטײנ ַא וצ , : רעדיל יד ןיא)

 .(ערעדנַא ןוא "טירטס ירעשט ףיוא זיוה סָאד, ,"רעוויר

 רעגנַאמ קיציא ןרָאהנײא ךוד

 ןיּפַאל .ב ןרעּפלַאה .ל .מ

 ןקיטציא םעד ןוֿפ לטרעפ ןטשרע םעד ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטעָאּפ יד ןופ ריפ

 ווז יוב זיא -- ןטסינרעדָאמ ,רעקיריל-ךיא וליפא ,רעקיריל ךות ןיא .טרעדנוהרָאו

 ךיוא סע ויא יוזַא .ןויװעגנָא ָאד זיא'ס יוװ ,וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד טולב רעייז רעבָא

 .סיוסע טימ יצ ,רעדיל טימ ןטָארטרַאֿפ ךוב ןיא ןענייז סָאװ ןטעָאּפ ענרעדָאמ יד ויב

 דיליּפַאש סָאד וליפא עיזעָאּפ רעשידיי רעיינ רעד ןיא זיא ,ןעז וצ זיא'ס יו ,

 .ןַארעפ ייז ןענייז עטנַאמרעדנביױא עלַא יד ייב טעמכ .ןרָאװעג ןגיװשטנַא טינ
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 רעלַאיצַאס רעד ןַארַאפ עיזעָאּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא זיא רעטּפָא ךָאנ
 ןוא עטנַאמרעד-רעירפ יד ייב ױזַא .ןרָאצ ךיוא ןוא רעצ ןופ דיל סָאד ,יירשעגסיוא
 ,מ ןופ ןשיר א ןרעהרעד ןעמ ןעק םיא ייב סָאװ ,ןרעּפלַאה .ל ,מ ייב ױזַא

 יב ;הרוש ַא ס'דלעפנעזָאר ןליפרעד וליפא ןָאק ןעמ ןוא טעּפמיא ס'דלעפנעזָאר
 וצ ןוגינ-הלבק ןוא רפס ךרוד ךיוא ךָאד טייג רע ."רעייג/, ןייז ןיא אשייראב םחנמ
 ןיוש סגעוונייא רַאפ טמענ רע ןוא טייג "רעייג, רעד ,טייקיטכערעג רעלַאיצָאס
 וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד ."רעמיר לווַאז, ,רעטעברַא ןרעווש םעד ,ןַאמירָא םעד טימ
 שטָאכ ,קיווייל .ה ןופ ןעגנופַאש עשיטַאמַארד ןוא עשיטעָאּפ עלַא ןופ ּפָא טינ טערט

 ,"ךיא, טינ ךעלטנגייא זיא'ס רעבָא ."ךיא , םוטעמוא זיא רענייז קורדסיוא רעד
 עטקעריד -- ץלַא רעסיוא -- ךיוא טָאה קיווייל ...עלַא רימ --- ןוא ,"ריא; רָאג

 ייב ךיוא .ערעדנַא ליפ ןוא "טעברַא רעד ךָאנ, דיל ןייז יו ,רעדיל-רעטעברַא

 טימ סע טלעטשרַאפ רע שטָאכ ,ןוויטָאמ עלַאיצָאס ןַארַאפ ןענייז יודנַאל עשיז
 ָאד ךיוא זיא ױדנַאל עשיז יב ...עקסַאמ רעשניקעלראה טימ ןוא קיטעטסע
 .114 טייז ףיױא "רעדיל עטלמַאזעג, ,ךוב ןייז ןיא "ןָאפ עטיור יד; :דיל ַא

 רעלַאיצָאס רעד זיא טלוב ןוא ףרַאש .("ןעשעג טינ טשינרָאג זיא'ס/ ןייז ןיא)
 ןייז ןיא ,"ךַאילש ןפיוא עינוב ןוא ערעב, ןייז ןיא קאבלוק השמ ייב וויטָאמ

 ןשרעדיינש ןייז ןיא ,"רעגנוה, ןגעו רעדיל עקידוװעליּפש ענייז ןיא ,?ןסייר;
 עקיזָאד יד ןיא ."ןַאמירָא ןַא ןופ רעדיל, עירעס-רעדיל ןייז ןיא ןוא ?עציא רעטעפ;

 סָאװ דיי רעד ,ווָאװ-דמל םוצ יו ,ןַאמירָא םוצ גנואיצַאב יד ָאד זיא רעדיל:ןַאמירָא
 ןטלַאהַאב ַא ָאד זיא אשמ רעד רעטנוא רעבָא ,אשמ ערעווש ַא טגָארט ,עלָאמס טסיג
 ס'לַאגיס ןיא ָאד ךיוא זיא םעד ןופ סעּפע) .. .ןקעלּפטנַא ךיז ףרַאד סָאװ ,טכיל
 ףרַאש ןוא טלוב דימת זיא רעדיל ענייז עלַא ןיא ןשטיװַאר ךלמ ייב .(רעדיל
 עטעקַאנ, ענייז ןיא ,"טיונ יד; עירעס יד עז) .תוירחַא רעלַאיצָאס וצ ףור רעד
 ןוא ןטנעניטנַאק , ענייז ןיא ,ןוויטָאמ ?עשינַאקירפַא, ןוא *עשיטַאיזַא; ,"רעדיל

 .(ערעדנַא ןוא ?ןענַאעקָא

 -דרע ןופ ךורעג -- ךַאברעױא םירפא ייב ָאד זיא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד

 תנידמ רעטעּפש ךָאנ ןוא ,לארשי-ץרא ךָאנרעד ןוא עיבַארַאסעב רעירפ ַא ,טעברַא

 .ז ייב ;ןוויטָאמ רעקרָאי וינ ענייז ןיא ןוויטָאמ עלַאיצָאס ךיוא טָאה רע .לארשי

 ,שטנעמ ןוא טלעוו רעביא סעיצַאטידעמ ןוא רעדיל ענייז ןופ ךס ַא רָאג ןיא רעּפנייװ

 ייב ; םיאיבנ יד ןגעוו רעדיל ענייז ןיא ןוא ?ןקיביױלג ַא ןופ ןעגנַאזעג, ענייז ןיא

 ןוא ?דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעסיורג ןייז ןיא ,ןָאזנעסינ .א
 וא "טיורב, ןגעוו רעדיל ענייז ןיא ןיסַאב ,מ ייב ; ןוויטָאמ רעקרָאיונ ענייז ןיא

 ,טײקמירָא טימ ךיז טליּפש רע סָאװ ,יקצול .א ייב ; ןוויטָאמ-םשילעב ענייז ןיא ךיוא

 "קנַאלב ןָאעל, סעמעָאּפ עלַאיצָאס ענייז ןיא גרעבנייפ ןָאעל ייב ;טרָאװ טימ יו

 ןיא ,דייווש קרַאמ ייב גנוטַאג רענעדיײשרַאפ ןופ ןוויטָאמ עלַאיצָאס ; ערעדנַא ןוא

 ייב ; רעדיל עטלמַאזעג ענייז ןופ ךוב םעד ןיא ,?טייקמירָא, : עירעס-רעדיל ןייז
 רעד ָאד זיא "סעקינ'רסומ, ס'עדארג ןיא ךיוא) .עדַארג םייח ,ימלַא .א ,דוי םוחנ
 רעטנַאלַאס ןיא ָאד זיא סָאװ טײקמירָא וצ גנואיצַאב יד --- וויטָאמ רעלַאיצָאס-טיירב
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 עידַאק ,יל הכלמ ,?רעדיל-ףרָאד; עריא ןיא ןרָאק לחר ייב ,ןָאליד .מ .א ייב .(רסומ

 -ישזד; ,"טכענ עגיד'ןושח; : רעכיב-רעדיל עריא ןיא טּפיוהרעביא) ,יקסווָאדָאלָאמ

 -ַאנ םוצ טיצ וויטָאמ רעד ןעמעוו ייב .רעשטַאימוש רתסא ,("עקדיירפ, ,*סַאג עק

 וויטָאמ רעד רעבָא ,ןלַאיצָאס-לַאסרעוװינוא םוצ ןעמעוו ייב ןוא ,ןלַאיצָאס-לַאנָאיצ

 ,ָאד זיא

 -עיעל .א ייב ןוויטָאמ עלַאיצָאס-ףרַאש ןעניפעג וצ רעווש טינ עדאווא זיא'ס

 -עג ןוא רשוי וצ סענמיה-רעדיל ענייז ןיא ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד ענייז ןיא ,סעל

 ןיא ןײטשטַאלג בקעי ייב ;ערעדנַא ןוא *עדַאלַאב עשינַאּפש;, ןייז ןיא ,טייקיטכער
 ,"ןזרעפ עיירפ, ענייז ןיא (. . . ךיז ןעקנעדעג סָאװ רעדיל) ,"רעדיל-קנעדעג; ענייז

 יב ;ערעדנַא ךס ַא ןיא ןוא "רעדיינש םעד טגניז דילסקלָאפ סד, דיל ןייז ןיא

 םעד רעביא רעדיל ענייז ןיא ,רעדיל עלַאיצָאס-שיטסימ ענייז ןיא ווָאקנימ .ב .נ

 ןופ הדירי ןוא הילע רעד ןגעוו רעדיל . . . טײקמירָא ןופ לָאט ןוא ,"טיוט ןופ לָאט;

 : ךיל ןייז ןיא) גיוודול ןבואר ייב ...זיילסיוא ןופ קיגַארט ,עיזיוו-הלואג רעד

 ,רעבעוו ןופ רעדיל עקילָאמַא ענייז --- ןינוי ףלָאװ ייב .(ךָאנ ןוא ?ןאלעלקעמ יזיעד;

 ,ןדימש

 השמ רעקיריל-טסירָאמוה ןוא ,זָאוטריװ:ךַארּפש םעד ייב רענעט עלַאיצָאס

 טימ) ןילעסע רוטרַא ייב ; (?לָאמַא יו טנייה, ךוב ןייז ןיא) רעגרעב .א ייב ; רידַאנ

 רעדיל) גרעבדלָאג יול ייב ;(עריטַאס ס'נרעּפלַאה .ל .מ ןופ גנַאלקּפָא ןקרַאטש

 ,ז .מ ייב ,(ןשטנעמ עמירָא ,רעגענ ,?טירטס ןָאטלופ, רענילקורב ?םעלרַאה; ןגעוו

 טרעיילש עכלעוו) ןַאמװט הכלמ :גנילק ַאטרעב ייב :ןהָאק לסָאי ייב ;שטַאקט

 ;ַאקצערַאז ַאנַא ייב רעדיליּפַאש ,(םעדעפ-תורוש עקידוװעליּפש ןיא וויטָאמ םעד

 ,ל .י יב ;ץלאמ .ש ייב ,טיורב ןוא רעגנוה --- ,טיונ ןוא קרָאי וינ ןופ רעדיל
 ערעדנַא ןוא ?ָאגַאקיש, :דיל) ץנַארעמָאּפ-דלעפשרעה יסעּפ ייב ; רענישולַאק
 גנולמַאז ןייז ןיא רקיע רעד) לשערגיינ לדנעמ ייב רעדיל עלַאיצָאס עטלוב (רעדיל
 ףיוא טכַאנ, ךוב ןייז ןיא) ןייטשניבור ףסוי ייב ;גרעבכיוג .י ייב (?ןטלעצעג;
 רעד יו ,רעקילָאמַא רעד ןופ ןדייל ,טײקמירָא ןופ רעצ םעד טימ --- ?סעקוװעלַאנ
 .(! עטרַאוו רעכעלרעדנואוו ,טגָאז רעטכיד

 רעבָא .ןָאט ןלַאיצָאס-יטנַא ןימ ַא דיל ןייז ןָא לָאמַא טגָאלש ןילטייצ ןרהא ייב
 יידיא ןוא) וויטָאמ-ןסָאלק רעד זַא ,ארומ סרעטכיד םעד ןופ קורדסיוא זיולב זיא סָאד
 ןעגנילשרַאפ טינ לָאז ("ףמַאק-ןסַאמ, ס'נינוקַאב ןוא ?ףמַאק-ןסַאלק, סע'סקרַאמ ןופ
 ,ןעגנונרעל ס'ןילטייצ ללה ףיוא ןגיוצרעד ,ןילטייצ .א רעבָא ,וויטָאמ-שטנעמ םעד
 -טלעוו רעלַאיצַאס ףיוא גנונפָאה רעד טימ ןעגנורדעגכרודַא טינ קפס ןייק זיא
 ,דיל ןייז זיא ױזַא ןוא .טייקיטכערעג

 טייג ןוא ךיז טיצ ,ןטעָאּפ ערעיינ ךָאנ ןוא ךָאנ ייב ,רעטייוו ןוא ,רעטייוו ןוא
 רעקרָאונ ןגעוו רעדיל) ןייטשנייוו שירעב ייב ױזַא .ויטָאמ רעלַאיצָאס רעד ץלַא
 ןייז וצ ווירב ַא טביירש סקרַאמ לרַאק,) ,קינשטַאבַאט .א ייב ; (ןסַאג ,ןגערב"-םי
 עטקעריד ענייז ןיא) רעלזייה ןמלק ,ןרעטש םולש ,גרעבנירג רזעילא ,(*רעטָאפ
 ןַאמירָא רעד סָאװ) ,גרעבנעצלאטש אבא ,רעקיטש .מ ,ץַאק עקניעמ ,(רעדיליּפַאש
 ? טינ ןעמעוו ייב ןוא ,(רעטיר רענעיורטש ַא םיא ייב טרעוו
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 תוירחא ןופ ליפעג םעד ןופ ךיז ןעק --- ! שידיי ןיא דיל -- דיל עשידיי סָאד

 דוד .ןעיײרפַאב טינ -- ןטגָאיעג ,ןטקירדעג ,ןקידנדייל ןופ וויטָאמ ללכ ןרַאפ

 -וַאפ זיא --- "ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוװו רימ,, ןוגינ ןוא רעיורט ס'טַאטשלעדע

 ,רעטייוו ךיז טיצ ,ןבילב

 ללכ ןיא ,עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיי יד ייב :ךיז טעז רעבָא ייברעד

 טייז רענעי ףיוא רעטכיד יד ייב יװ ,רעטפָא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד טמוק ,ןעמונעג

 עקירעמַא ןיא ,ָאד רעבָא .ָאד רע זיא טרָאד ךיוא ,הטיחש-רעלטיה רעד רַאפ -- םי

 לָאנָאיצַאנ ַא ךיוא ! דיל ןגיה ןופ ביוהנָא םעד ןופ השורי יד -- םינּפה .רעמ ---

 ,וויטָאמ ןלַאיצַאס םעד ןָא ןריר עלַא -- ,רעשיריל ליטש ַא ןוא טעָאּפ רעטגיונעג

 טָאה ,ןדנַאטשמוא עיינ ןוא ,חטש-סנבעל םעיינ םעד בילוצ ,רענעט עיינ טימ

 -ןטעװָאס ןיא רעטכיד עשידיי יד ייב וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד טילבעצ טַאהעג ךיז

 ,ווָארינשוק ,שיקרַאמ ,רעפעפ .א) רעדיל ערעייז ןופ לייט רעשביה ַא ,דנַאברַאפ

 םעד -- זניצ ןימ ַא ןענייז (ךָאנ ןוא ,ןיקלאה ,קיראכ .א ,ןײטשפָאה .ד ,גרעבניניפ

 רעדיל לייט ַא ןעוועג ךיוא ייז ייב דימת זיא'ס רעבָא ,םזינילַאטס םעד ,םזיטעווָאס

 רעצ ןסיורג רעזדנוא וצ רָאנ .טייקשיקלָאּפ רעשידיי ןיא עטלצרָאוװרַאפ ףיט --

 ! ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןוא ןדנואוושרַאפ שיגַארט ױזַא עלַא ייז ןענייז

 ןטעָאּפ עלופטנַאלַאט ענױזַא ןעייטש ןושל ןשיטעָאּפ ןשיטסינומָאק םוצ טנעָאנ

 ןיא ךיז טניפעג רעטצעל רעד) ,ןליוּפ ןופ ,ןייטשלוש השמ ןוא רעלעה םניב יו

 ,טלוב רעייז ייז ייב זיא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד (זירַאּפ

 ךיז טָאה ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז סָאװ ,רעטכיד לייט ַא ייב

 ,רעּפַאנש רעב ייב יוװ ?טיונ ןופ ןוא טיורב/, ןופ דיל סָאד קורדסיוא םוצ ןסירעג ךיוא

 !ןעוועג סע זיא ןרעטש לארשי ייב ךיוא וליפא ,ָאי ,ץיװָארָאה .ב ,ןַאמריק .י

 ץנַאלג בקעי ; זירַאּפ ןופ ףרָאדנעשא .י : ןענָאמרעד ךָאנ עדַאװַא ףרַאד ןעמ

 ןוא שטיװָאסַאנָאי ,ָאקיסקעמ ןופ ,רענילרעב .י ןוא (סעמעָאּפ ערעגנעל ענייז ןיא)
 סעדַאלַאב ענייפ עכעלטע טָאה רעטצעל רעד) .סערייא סָאנעוב ןופ ,רעגילק תהק
 .(עזָאלמייה ןוא ןַאמירָא ןגעוו

 (ווָאקינרעּפַאּפ .י) לארשי ץרא ןקידרעירפ ןיא ןטעָאּפ-שידיי יד ייב ךיוא ןוא
 טמוק ןוא ןעוועג זיא (ערעדנַא ןוא ,רעוועקצוס .א) לארשי תנידמ ןקיטציא ןיא ןוא
 ,ויטָאמ רעלַאיצָאס רעד ףיוא רעדיוו

 קלָאפ וצ ,טייקיטכערעג ןוא רשוי וצ גנַאג ןיא ; ןלַאסרעוװינוא םוצ גנַאג ןיא
 -טלַא ןיא ; ןַאמירָא ןופ ,ןויבא ןופ גנובייהרעד רעד וצ גנַאג ןיא ; טייקשיקלָאפ ןוא
 רעד וצ גנַאג ןיא ;תועשר ןגעק גירק ןיא :לד רפעמ ימיקמ :;גנַאזעג םעיינ
 המילש-הלואג רעד וצ ,טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב רעלופ

 .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב שידיי ןיא דיל סָאד טייג געוו םעד ףיוא --



 ןעטיוװַאר ךלמ

 קיגַאמ ןוא קיגַארט יד

 ךיל סטַאטשלעדע ןופ

 שטיוװַאר ךלמ

 א

 -רעדָאמ רעד ןיא רעטכיד ייווצ זיולב ןענייז ,טשינ תועט ןייק ןכַאמ רימ ביוא

 ןוא וויסנעטניא סיואכרוד הפוקת-עלעדנעמ רעד טניז רוטַארעטיל רעשידיי רענ

 דוד ןוא ץרּפ שובייל קחצי ןענייז סָאד ןוא ןרָאװעג טשרָאפעגסױא וויסנעטסקע

 ,טַאטשלעדע

 רעלַאסָאלָאק ַא זיא -- טַאטשלעדע ןוא ץרּפ --- ייווצ יד ןשיווצ ךלהמ רעד

 יז רָאנ ,ייז ןשיווצ ךלהמ ַא רָאנ טשינ .ןעגנואיצַאב ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןיא שממ

 ןיא ץלַא ,טקריוװעג רענייא טָאה .ןדָאּפיטנַא טשינ ריש ,ןטסַארטנָאק שממ ןענייז

 רערעדנַא רעד טָאה -- וויסנעטניא רָאי 25 ןופרעד --- רָאי 40 ךרע ןַא ,ןעמעלַא

 ןועוועג רענייא זיא .רעקינייװ לָאמנעצ ,רָאי ריפ זיולב טקריוועג שירַארעטיל

 רעלַאיצָאס זיולב ןזעוועג רערעדנַא רעד זיא --- רעטכיד רעלַאנָאיצַאנ ַא רקיע רעד

 ןופ עיניל רעד ףיוא --- םרָאפ ךייש סָאװ --- ןעגנַאגעג רענייא זיא .רעטכיד

 -רעביא לָאמ רעקילדנעצ ליפ קרעו ענייז ןופ עקינייא ןוא דנַאטשרעדיװ ןטסרעוװש

 .,ןָאלבַאש ַא טול ןבירשעג רערעדנַא רעד טָאה --- לָאמ קיצעביז זיב --- ןבירשעג

 ןבילבעג ןיוש ןוא טסַאפרַאפ ךיז ןיילַא לָאמַא ןוא ערעדנַא ןופ ןעמונעגרעביא לָאמַא

 רעד טָאה ,ןסיוו ןשידיי ןפיט ַא טַאהעג רענייא טָאה .ט'רזחעגרעביא ןוא ייברעד

 ךרוד ןעגנַאגעג רדסכ רענייא זיא .שמוח ןגעוו ףירגַאב ַא טַאהעג םיוק רערעדנַא

 -ַאקָאװ-ךַארּפש ןעיורג ַא טַאהעג רערעדנַא רעד טָאה --- ןגיובנגער ןכעלכַארּפש ַא

 -ַארעּפמעט ןייז טיול רעקיניווגנאס ַא ןזעוועג רענייא זיא .ןברַאפ ןָא טעמכ רַאלוב

 ןייז ךייש סָאװ רקיעב) .שממ רעקילָאכנַאלעמ ַא ןזעוועג רערעדנַא רעד זיא ,טנעמ

 .(ףוג ןקנַארק ןייז ,ןָאזרעּפ
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 ןבָאה ייז :סָאמ רעכיילג ַא ןיא טגָאמרַאפ עדייב ייז ןבָאה ךַאז ןייא רָאנ

 ןלַאיצָאס ןיא טַאטשלעדע ןוא ןגרָאמ ןלַאנָאיצַאנ ןיא ץרּפ .ןגרָאמ ןיא טביולגעג

 ,ןגרָאמ

 ,קיגַאמ רעייז ןופ לַאװק רעד ןזעוועג זיא סָאד ןוא

 דָארג סָאװרַאפ דוס ןייק טשינ ךיוא ןוא לַאפוצ ןייק טשינ זיא רעבירעד ןוא

 עשידיי עלַא ןופ עטעוועטנורגרעד-טסיימ ןוא עטשרָאפעג-טסיימ יד ןענייז עדייב ייז

 ,טייצ רענרעדָאמ רעד ןיא רעטכיד

 .ב

 ןוא "ןעו ןופ ןענימרעט ןיא טסנרע ןטכַארט לָאמניק טשינ רָאט ןעמ

 .ָאי ןעמ געמ --- ?טלָאװ ןַאד --- ןעווע ןופ קנַאדעג םעד טימ ךיז ןליּפש ,?טלָאװ;

 טשינ ךיז רימ ןענעק ךָאד .ןליּפש טשינ רעכיז ָאד ךיז טליוװ זדנוא רעבָא

 ױזַא יו : עמעט רעד ףיוא ןָאט וצ טכַארט ןקיצילב ןייא ,עגר ןייא שטָאכ ןטלַאהנייא

 עסיורג יד ןופ ןטייז עדייב ףיוא ןבעל עקיטסייג עשידיי סָאד ןעזעגסיוא "ט לָאווװע

 ןופ קעװַא ץרּפ רעקירעי-קיסיירד רעד 1882 רָאי ןיא טלָאװ סע *ןע וו; ןרעסַאװ

 רעקירעינצכעז רעד רָאי ןבלעז םעד ןיא טלָאװ סע ןעוו ןוא קרָאי וינ ןייק שטשָאמַאז

 ,עשרַאװ ןייק וועיק רעדָא עגולַאק ןופ קעװַא טַאטשלעדע דוד

 -ָאר ַא ןייז אקווד ליוו ןעמ ביוא ןוא ,שינעטער סיורג ַא סָאד זיא יאדַאוװא

 -כעלנײשרַאװ רעד .,ןיירַא יששה ףלא ןיא ןעמולחקעווַא ָאד ןעמ ןעק רעקיטנַאמ

 ןטסקיצכעז ןייק טעװַארּפעג טשינ טנייה ןטלָאװ רימ זַא ,זיא רעבָא תמא רעטס

 גָאטסטרובעג-ןטסטרעדנוה ןייק טשינ ןטכענ ןוא טַאטשלעדע דוד ןופ טײצרָאי

 רעטכיד עטסקידלזמ יד ןופ עדייב ןענייז ייז ןוא -- זיא לזמ סיורג רעייז .ץרּפ ןופ

 יד טָא סָאװ ,זיא לזמ סיורג רעזדנוא ךיוא ןוא -- רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 ןענופעג ןבָאה ,טַאטשלעדע למייב-גנוי סָאד ןוא ץרּפ םיוב רעד ,ןסקיוועג עדייב

 לגייווצ ןטצעל ןזיב ןוא לצרָאװ ןטצעל ןזיב טעיידעג ןבָאה ייז ואוו ,ןדָאב רעייז

 טיוט ןיא וליפא זיא טַאטשלעדע .טייקכעלגעמ רעייז ןוא טנַאלַאט רעייז ןופ

 ךיז זיא סע .ןגָאז ןיוש סע ןעמ געמ רעטעּפש רָאי קיצכעז .ןזעוועג קידלזמ

 טלָאװ רע ןעוו ,ןרָאװעג טלָאװ ןטַאטשלעדע ןופ סָאװ ,ןלעטשוצרָאפ טשינרָאג

 רעגניי רָאי סקעז זיולב זיא רע --- ןיײרַא ןרָאי סנַאהַאק .בא ןיא טבעלעגניײרַא

 ,םיא ןופ ןזעוועג

 ,ג

 םיא ןענעק ּפָאק ס'טַאטשלעדע ףיוא תוכרב עכעלרעדנואוו סקיווייל טשינ

 טייז ַא ףיוא ןצנַאגניא םיא ןקורקעװַא סױדנַאל ָאשיז טשינ ןוא ןביוהפיוא רעמ

 ןייז טעװ ןוא ָאד זיא רע .עלקה ףכ ןשירַארעטיל ןיא ןפרַאװנײרַא םיא ןענעק

 טימ יוװ ױזַא זיא ןלָאבמיס טימ ,לָאבמיס ןרָאװעג זיא טַאטשלעדע דוד .קיביײא

 טפיול ןעמ זַא ,ןגָאז-וצױזַא --- דובכ ןופ ץנעסעטניווק יד ךָאד ןענייז ייז .םידוביכ
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 יז ןפיול --- ייז ןופ טפיולטנַא ןעמ זַא ןוא .םענייא ןופ ייז ןפיולטנַא --- ךָאנ ייז

 | ,ךָאנ םענייא

 טרעדנוהפניפ זיב ריפ יד ןופ תורוש יד ןשיווצ ןופ רָאלק יװ רעמ זיא סע
 טשינ גנונַא ןייק טָאה רע זַא ,ןבירשעגנָא טָאה טַאטשלעדע דוד סָאװ ,ךעלטייז

 ""ןוא-ףייז ןייז ףיוא טקוקעג טשינ --- ביוא ןוא .ןרעוװ טעװ םיא ןופ סָאװ ,טַאהעג
 ,טלעוו רעד ףיוא ּפָארַא טלעוו רענעי ןופ ךָאד טקוק רע --- םזיעטא ןקידעקעוװשט

 ןעמ טניימ ךי מ :גייוש עשטנָאב יו טקנוּפ רדסכ רעכיז ךיז רע טרעדנואוו

 ?:ךימ ,עקַאט סָאד
 ץימע טָאה טלָאמעי לייו ,שילָאבמיס םיא טניימ ןעמ ,םיא טניימ ןעמ ,ָאי

 טשינ זיא רענייק לייוו ןוא טרָא ןייז ףיוא ןייטש טזומעג עקירעמַא ןשידיי ןיא
 ןייז טָאה רע .טריּפרוזװא טשינ טָאה רע .טלעטשעגקעוװַא ךיז רע טָאה ,ןזעוועג
 טעּפעשטעגוצ טשרע לַאדעמ םעד יוװ יאס םיא טָאה ןעמ ןוא .טנידרַאפ רשכ טרָא
 טימ לָאמַא סע טוט ןעמ יו טקנוּפ ,טיוט ןייז ךָאנ טסורב רעקנַארקנעגנול רעד וצ

 ןוא טַאטנדלעה ןייז ןופ ןטימ ןיא טברַאטש סָאװ ,טַאדלָאס ַא ,דלעה םענעלַאפעג ַא

 .ןָאטעגפיױא ךעלטנעגייא טָאה רע סָאװ ,טשינ ןיײלַא טסייוו

 רע'תמא ןייז ןופ אצוי לעוּפ ַא זיא קיגַאמ ס'טַאטשלעדע ןופ לייט רעסיורג ַא

 ,קיגַארט

 יד

 עסיורג ַא ןבײרשנָא טַאטשלעדע דוד ןופ קרעװ יד ןֹופ דוסי ןפיוא ןעק ןעמ

 -ריוו רעייז ןוא רוטַאועטיל ןיא טלַאהניא ןוא םרָאפ ןופ ןתוכייש יד ןגעוו עידוטס

 .רענעייל םעד ףיוא גנוק

 זיולב ןעמ ףרַאד --- !? שרעדנַא ןעד יװ ןוא -- םרָאפ וצ טרעהעג םַארג ביוא
 ןגעוו ןכַאמ ןוא ןטפירש ס'טַאטשלעדע ןיא "רעקנעה-רעקנעד, םַארג םעד ןעמענ
 .עידוטס עכעלטנירג ַא םעד

 עטמַארגעג סָאד ןכיירטשוצרעטנוא טמוק ,ןצנעגרעד וצ טפָא טמוק םַארג

 ןטַאטשלעדע ייב רעבָא ,ןריטסַארטנָאק וצ ךיוא םַארג רעד טמוק לָאמַא .טרָאװ

 טָאה רע לייו רשפא .קיטעטסע-מוא וצ זיב ,לָאמַא םַארג-טסַארטנָאק רעד טלַאפ

 -עטסע יד ןגעק טקידניזעג עקַאט קידנפמעק ןוא ,קיטעטסע ןגעק טפמעקעג ןפָא
 טינ יבַא -- ןָאלבַאש ןָא ןטלַאהעגנָא ןיוש ךיז רעסעב טָאה רע .ןצעזעג עשיט
 רעביא רע ט'רזח ןעמַארג-טסַארטנָאק עכעלנע ןוא "רעקנעה:רעקנעד, !קיטעטסע
 .טערַאפַארט וצ זיב רעביא ןוא

 ןקיטכיװ רעמ םעד -- ןיא זיא ןעמַארג ןופ טיבעג םעד ףיוא יו רעגרע ךָאנ
 ןסייוו ןיא ןבירשעג טַאטשלעדע טלָאװ .סָאַאכ שממ זיא ָאד ,םטיר ןופ טיבעג --
 עדעי לָאמטּפָא -- ךָאד טמַארג רע רעבָא ?טרַאעג סע טלָאװ ןעמעוו --- זרעפ
 רעסיוועג ַא ןָא ךיז טלַאה רע .תורוש ריפ וצ ןפָארטס ןיא ךָאנ טביירש רע --- הרוש

 םייב ּפָא טושּפ ךיז טלעטש ןעמ ,ּפָא טשינ ןצנַאגניא רעבָא יז טיה רע ,םרָאפ
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 ןענעייל םייב שיטַאמָאטױא ךָאד טוט ןעמ סָאװ ,ןרידנַאקס וצ ךעלגעממוא ,ןענעייל

 ,עיזעָאּפ

 ןוא טלַאהניא :ןענַאטיט ייווצ םינּפ לא םינּפ ןעייטש עיזעָאּפ רעד טָא ןיא

 םייב -- טגיז רע ןוא קעװַא םרָאפ יד רדסכ טקור טלַאהניא רעד ןוא .םרָאפ

 -טולב שממ זיא סָאװ ,עיזעָאּפ רעד טָא ןופ רעגניז םייב ,רערעהוצ םייב ,רענעייל

 ,ץרַאה וצ ץרַאה ןופ ןבירשעג

 יד טלָאװ טלָאמעד ,טַאהעג טשינ םרָאפ ןייק ןצנַאגניא טַאטשלעדע דוד טלָאװ

 טייקכעלגעמ ןייק ןצנַאגניא עקַאט טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ קיגַאמ עקידנעגניווצ

 תורוד עקידנעמוק יד יאס ןוא רוד-טייצ םעד יאס ןבעגוצרעביא ךיז טַאהעג טשינ

 רעקידתוטשּפ - קידסומע ןייק ,טייקכעלנעזרעּפ - טַאטשלעדע ןייק טלָאװ סע ןוא

 טשינ עקירעמַא ןשידיי םענשַאּפערָאה ןופ גייטשפיוא תעשב איבנ-רעירָאטעלַארּפ

 טבעל טלַאהניא ןָא םרָאפ זַא ,ץעזעג סָאד ןזעוועג לח םיא ףיוא טלָאװ ןַאד .ןזעוועג

 טשינ טלָאװ טַאטשלעדע .טשינ טריטסיזקע םרָאפ ןָא טלַאהניא רעבָא ,טשינ

 -רעביא ףיוא גונעג ,םרָאפ עלַאמינימ טַאהעג ךָאד טָאה רע רעבָא ,טריטסיזקע

 -עג זיא רע ןוא ...ןייז-טשינ-רעדָא-ןייז ןופ טנעמָאמ ןשיטירק םעד ןרעיודוצ

 -ץטיל רעד ןיא רָאנ טשינ טרעכיזעג ץַאלּפ ןייז זיא ןבילבעג לָאמניײא ןוא ,ןבילב

 -רוטַארעטיל רעד ןיא רָאנ טשינ ,עטכישעג רוטַארעטיל רעד ןיא ךיוא רָאנ ,רוטַאר

 ,ללכב עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ךיוא רָאנ עטכישעג

 : עיגָאלַאנַא ןַא רעדיוו ןוא
 יו ןעייטש קלָאפ ַא ןופ רעטכיד ןשיסַאלק ַא ןופ ןטובירטַא עלַא יו טקנוּפ

 ױזַא ,ץרּפ שובייל קחצי ןופ ּפָאק-ןבייל םעד רעביא עדַאיעלּפ-ןרעטש עלעה ַא

 ןופ רעטכיד-רעקיסַאלק ַא ןופ טובירטַא ןקיצנייא ןייק טשינ טַאטשלעדע טגָאמרַאפ

 סנַאלעסקע רַאפ --- רעטכיד ַא ןופ ןטובירטַא עלַא רעבָא טגָאמרַאפ רע .קלָאפ ןייז

 ! סַאלק ןייא ןופ ---

 ןוא םרָאפ ןופ ןתוכייש יד ןגעוו ןביירשנָא ןעמ ןעק עידוטס עסיורג ַא ,ָאי

 -ניא םעד ןופ ןעמרָאפ עזָאלמרָאפ יד ןופ דוסי ןפיוא רוטַארעטיל ןיא טלאהניא

 ,טַאטשלעדע ןקידװעטלַאה

 .ה

 -ַאמעד םעד ןופ איבנ-רעטכיד רעד ןברָאטשעג זיא 1892 ץרעמ ןט26 םעד

 ,ןעמטיוו טלָאװ ,טלעוו רעד ןופ עיטַארקָאמעד רעד ןופ קנַאדעג ןוא ליפעג ןשיטַארק

 ןופ איבנ-רעטכיד רעד ןברָאטשעג זיא רָאי ןבלעז ןופ רעבָאטקָא ןט17 םעד
 האובנ סעמעוו ,עקירעמַא ןיא ןסָאמ עשידיי עטגָאלּפעג טיונ רעשימָאנָאקע טימ יד
 ןבױהעגסיױרַא ,תושפנ עשידיי ןענָאילימ ףוס לכ ףוס טײרפַאב שימָאנָאקע טָאה
 ,תורחל תודבעמ -- שימָאנָאקע --- ייז

 -טיוו ןגעקטנַא טַאטשלעדע זיא רוטַארעטיל רעד ןופ גָאװדלָאג רעד ףיוא
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 ןעמענ רַאפרעד אקווד ןוא .לגילפ-רעלדָא ןַא ןגעקטנַא לרעדעפ-ןביוט ַא -- ןענעמ

 ןבלעז ןוא רָאי-ברַאטש ןבלעז ןופ טייקילעפוצ רעד טימ ךיז קידנצונַאב -- ָאד רימ

 טימ ןָאטעג רעירפ רימ ןבָאה ױזַא .ןגעקטנַא ייווצ יד ןלעטש ןוא -- דנאל-בעל

 | ,טַאטשלעדע--ץרּפ : עיגָאלַאנַא רעד

 רָאלק זדנוא טרעוו ןכייה ןוא ןצנַאטסיד ןופ ןטסַארטנָאק עטלוב יד טָא ךרוד

 .עטכישעג ןוא רוטַארעטיל רענעגייא רעזדנוא ןיא טרָא סטַאטשלעדע דוד

 טרָא ריא ףיוא טסעפ ןייטש טביילב ןצנַאטסיד יד ןוא ןטסַארטנָאק יד לַא ייב

 ןופ -- טייקכעלנעזרעפ-רעטכיד טשינ -- טייקכעלנעזרעּפ עשירעטכיד ענייר יד

 טכייל ןוא טנייש ןוא קיגַארט ענייר-ךאלמ ןייז ןטכייל טביילב ,טַאטשלעדע דוד

 .קיגַאמ ןייז טייקיבייא רעד ןיא ןיירַא

 .1952 רעבמעצעד ,לַאערטנָאמ



 ץנַארעמַאּפ רעדנַאסקעלַא

 רעד ןיא טַאטשלעדע
 רעשיטעווָאס-שידיי
 קיטירק-רוטַארעטיל

 ץנַארעמַאּפ רעדנַאסקעלַא

 םעלבָארּפ יד .א

 זיא סָאד ךױא ..."קיטירק עקיטפנינרַאּפ .,ערָאוװ..;

 -ַאב ,ןברַאפ עטיור טימ ןָאפ רעיירפ, ס'טַאטשלשדע ףיוא ןבירשעגפיוא ןעוועג

 ! "ןַאנסטעברַא ןופ טולב טימ טצירּפש

 רעשידיי רעד רַאפ ףור-טכַאלש ַא ,עלומרָאפ ַא ,ָאטָאמ ַא ןעוועג זיא סָאד

 ! קיטירק

 "יטירק יד טריקיטירק טָאה רע .קיטירק ךיוא ןבירשעג טָאה טַאטשלעדע

 ךיז ןעמענרַאפ וצ םיא טסיוטש טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןייז .רעק

 -ַאש-רוטַארעטיל רעשידיי רעצנַאג רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,סעגַארפ טימ

 -כיד עשינָאגרַאשז, ןעלקיטרַא-קיטירק ענייז ןענייז טסואווַאב .עקירעמַא ןיא גנופ

 ןיא רוטַארעטיל רעשינַאגרַאשז רעד ןופ טײקיזַא?ּפיצנירּפ יד; ןוא ?רעט

 ."עקירעמַא

 טלעטש ,ערוטלַאכ ןוא דנוש ןגעק סױרַא רע טערט ןעלקיטרַא יד ןיא

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ תונעט עטכערעג ןוא ערעטיב ייר ַא סױרַא

 לעוטקַא טציא ךָאנ ןענייז ,ןעלקיטרַא יד ןיא טרירַאב רע סָאװ ,ןגַארפ יד .קיטירק

 ,קידעבעל ןוא

 דוד טפור "רעטכיד עשינָאגרַאשז, לקיטרַא ןשימעלָאּפ ןטמירַאב ןייז ןיא

 ,רערַאװ, ןופ ןָאפ יד ןוא ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה וצ טַאטשלעדע

 ןבָאה ,עשירעמשטייד ןענייז רעטרעוו עקיזָאד יד שטָאכ ,"קיטירק רעקיטפנינרַאפ

 ס'טַאטשלעדע .,קיד'לכש ןוא קיד'תמא רעייז רעיוא ןשידיי םוצ ןעגנולקעג ךָאד ייז

220 
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 -רַאפ ייז טָאה ןעמ ,ןרָאװעג טשידייעג רענעייל יד ךרוד ללכב ןענייז רעטרעוו

 .אפוג ךיז ןיא טשטייטעגרעביא ןוא טשטייט

 יטירק-רוטַארעטיל יד רַאפ רעבָא ."קיטירק עקיטפנינרַאפ ערָאוו, ,ָאי

 ס'טַאטשלעדע ןדנעוואוצנָא טושּפ ױזַא ןעוועג טינ רָאג ןיוש זיא ללכ ךרדב רעק

 -שיטעווָאס יד רַאפ ןעוועג רעווש סע זיא טּפיוהרעביא ןוא ,אפוג םיא וצ טּפעצער

 ,טַאמילק ןשיטילָאּפ ןשיטעװָאס םענײמעגלַא םעד בילוצ רעקיטירק עשידיי

 ךיוא רָאנ ,םעלבָארּפ עשירָאטסיה-רוטַארעטיל ַא זיולב טינ זיא טַאטשלעדע

 טינ ןענייז רעדיל ענייז .עשירַארעטיל-קיטיײצטניײה ַא ,עשיטירק-רוטַארעטיל ַא

 טשימ םזילַאעדיא ןייז :וצרעד .טלַאהניא טיול יא ,םרָאפ טיול יא ,סוג ןייא ןופ

 גנירג ױזַא טינ זיא'ס ןוא ,טייקשירעלטסניק רעטרעטיילעג טינ ןייז טימ רדסכ ךיז

 ,דײשרעדנַאנַאפ ַא ןכַאמ וצ

 דנַאברַאפ-ןטעווָאס םעד ץוחמ קיטירק עשירַארעטיל יד טָאה ןעמונעג ללכנ

 ,השורי עשיטעָאּפ ןייז טריזימינימ ןוא טלַאטשעג-טַָאטשלעדע יד טריזילַאעדיא

 ןייק ןעוועג טינ ךות ןיא זיא טַאטשלעדע וַא גנוניימ יד ןעמונעגנָא זיא'ט --2

 ןייז רַאפ טָאה סָאװ ,רעבײרש-עדנַאגַאּפָארּפ ַא רָאנ ,טסירטעלעב רעדָא ,טעָאּפ

 השמ טביירש יװַא ."םרָאפ עשירעלייצרעד יד ןוא ןעמַארג טצונעג קעווצ

 -טַאטשלעדע ןעלעיצעּפס ןסיורג םעד ןיא ,1952 ,רעבָאטקָא ןט10 םעד ,ןַאמקרַאטש

 ."עמיטש .ברַא ,פ, רעד ןופ רעמונ

 טעב ןײלַא ןַאמקרַאטש .מ עגעלָאק .גנורעדנע ןַא ןעמוקעג זיא סנטצעל רָאנ

 ןוא ,"ןרעוו טרעדלימעג לָאז קסּפ רעברַאה רעד; זַא ,לקיטרַא ןַא ןייז ןיא ןיוש ךיז

 "עג ןיוש עקַאט *קסּפ, רעד זיא רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןוא רעקיטירק לָאצ ַא ייב

 טַאטשלעדע דוד ןופ השורי רעשיטעָאּפ רעד וצ גנַאגוצ ןרעיינ ַא ,ןרָאװעג טרעדלימ

 ןופ ןטעברַא עשירעשרָאפ-רוטַארעטיל עשיטסיסקרַאמ יד ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק

 שידיי ,ווָאליב .ש ןופ ןוא ,עיפַארגָאנָאמ-טַאטשלעדע רעסיורג ןייז ןיא רמרמ ,ק

 *טַאטשלעדע דוד; דנאב ןטייווצ ןיא טעברַא ןייז ןיא ,רעקיטירק רעשיטעווָאס

 ס'טַאטשלעדע וצ גנַאגוצ רעיינ רעד :ךָאנרעד .(19235 ,עװקסָאמ ,רמרמ .ק ןופ)

 ןיא ,ווָאקנימ .ב .נ ןופ ןטעברַא עשיטילַאנַא-שיטירק יד ןיא השורי רעשיטעָאּפ

 והילא ,סעלעיעל .א ,ןײטשטַאלג בקעי ,ימלא .א ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ןופ ןעייסע יד

 .ערעדנַא ןוא ןַאמלוש

 ,"טַאטשלעדע-עדנעגעל, יד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ןרָאי עלַא יד ךרוד

 -ניירא) רעטכיד ןלַאיצָאס ןקיזָאד םעד ןגעוו ןעלקיטרַא עטסנעדיישרַאפ יד ןיא

 רעד ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ?המחלמ-טַאטשלעדע; עסיורג יד ןעמונעג

 ןטַאטשלעדע ןגעװ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענייז (קיטירק רעשיטעזָאס-שידיי

 ךָאנ ...רַאדנעגעל שממ ןענייז ןײלַא ייז זַא ,ןעגנוניימ עכעלכערּפשרעדיװ ענױזַא

 טרעקַאלפעג דיַאס-טסיא רעקרָאי וינ רעד ףיוא ָאד טָאה'ס ןעוו געט יד ןיא ,לָאמַא

 -לעדע ןגעוו ןענייז ,ןטסיכרַאנַא יד ןוא ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןשיוװצ גירק רעד

 זיא ױזַא ןוא ,ןכַאז עטסכעלכערּפשרעדיװ יד ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןיוש ןטַאטש

 רענערָאװעג ףייר רעזדנוא ןופ געט יד ןיא ךָאנרעד ןעוועג ךיוא שיטקַאפ סע

 .רעטייוו ןוא "עגנוי; עגיה יד ןופ געט יד ןיא ,רעטעּפש .קיטירק-רוטַארעטיל
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 יד ךרוד קיטירק רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא ןעוועג רע זיא ,רעמ ךָאנ ןוא ,ױזַא

 ןעוו ,גָאט םעד וצ זיב עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ טניז ןרָאי עלַא

 ... ןרָאװעג טינ גנולצולּפ טרָאד זיא רוטַארעטיל-שידיי יד

 ןפַאש ןייז ןוא ןטַאטשלעדע ןופ ןעגנונעכיײצַאב יד ןופ ןעמערטסקע יד

 רערימש.; ַא ןופ ; *רעקיסַאלק ַא; זיב ,*לטשינרָאג ןוויטַאמַאלקָארּפ; ַא  ןופ ןענייז
 ַא זיב ,"רקש ןוא טייהנסיוומוא ןופ עצינױמַאּפ ןיא רעדעפ ןייז טקנוט סָאװ

 עטמַארגעג;, ןופ ,"ןעמַארג עװָאיַאמ , ןופ רעביירש ַא ןופ ; ?רעריטרַאמ ןקילייה;

 -נוא; זיב *דיגמ, ַא ןופ ;"רעטכיד ןשירַאטעלָארּפ ןסיורג, ַא זיב *ךעלעקנַאדעג

 רעזדנוא, זיב ,"איבנ ןשירַאטעלָארּפ , ַא זיב *רָאטַאטיגַא; ןַא ןופ ;"הרוסמ רעזד

 ?עיצידַארט רעזדנוא ,סוחי

 ןופ עדרעוו רעד ןגעוו המחלמ עסיורג עמַאס יד זיא ,טקרעמַאב רעירפ יו

 -ענליוו, םייה רעטלַא רעד ןיא טינ ןוא ,ָאד טינ ןרָאװעג טריפעג טַאטשלעדע דוד

 לע ךיא .דנַאברַאּפ-ןטעוװָאס ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא רָאנ ,?עשרַאװ

 טינשרעוװק ַא ןבעג ןװאורּפ לעװ ."המחלמ; רענעי טימ ןצענערגַאב ָאד ךיז

 : ןעגנורעדנע עשיגַאזגיז ,סעיזיווער ,ןעגנוניימ ענעדיישרַאפ יד ןופ תיצמת םעד ןוא

 -ַאב ןוא ;ןטכַאלש עשירַארעטיל יד ןופ סעיניל-טּפיוה יד ףיוא ןזייוונַא לעוװ

 עירָאטַארָאבַאל רענעזעוועג רעד טימ ןוא ןדָאטעמ יד טימ רענעייל םעד ןענעק

 ,קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןופ

 טיג זיא קיטירק רעשידיי-שיטצווָאס רעד ןיא ןטַאטשלעדע טימ לַאפ רעד

 ןוא סעיזיווער ,סעיסוקסיד ,תומחלמ עשיגָאלָאעדיא עכעלנע .רעטרילָאזיא ןייק

 רעשידיי רעד ןופ ןגַארּפ ערעדנַא םורַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ןשינעטייב-עיניל

 -ַארד ,ןפרַאש ַאזַא ףיוא לָאמעלַא טינ וליפא ביוא ,טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל

 ,ןפוא ןשיטַאמ

 עשידיי-שיפיצעפס ןייק ןעוועג טינ ךיוא ןענייז סעיסוקסיד ןוא סעיזיווער יד

 עלַא ןיא ךיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז .עשיטעוװָאס-ןײמעגלַא ןַא רָאנ ,גנוניישרעד

 -טפָא ,דנַאברַאפ-ןטעװַאס ןופ רעקלעפ שנעדיישרַאפ יד ןופ ןרוטַארעטיל ערעדנַא

 -עטיל רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא ןטַאטשלעדע ןגעוו סעיסוקסיד יד ןענייז לָאמ

 עשיטעווָאס ענײמעגלַא יד ןופ ןעגנולגיּפשּפָא ןוא ןעגנַאלקּפָא ןעוועג רָאג רוטַאר

 ,דנַאל ןיא ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ יד ןופ ןטַאטלוזער ,סעיסוקסיד עשירַארעטיל

 יװ ,ןגיוצעג ךיז טָאה טַאטשלעדע-השעמ יד רעדָא םעלבָארּפ-טַאטשלעדע יד

 רעשיטסיוװעשלַאב רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ טינ רעיש ,םידָאפ רעטיור ַא

 רעשידיי רעטשרע רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןופ סנטסקיצניװמַא ,עיצולָאװער

 ויא ןרָאי עלַא יד ןופ ךשמ ןיא .?טײהרַאװ, גנוטייצ רעשיטסינומָאק רעשיטעווָאס

 ,קיטירק רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא םעלבָארּפ עלַארטנעצ ַא ןעוועג טַאטשלעדע

 .תקולחמה עלס ַא ,טקנוּפ-טיירטש ַא

 יד ןריטיליבַאהער, רַאפ טכַאלש רעסיורג רעד ןיא סָאש רעטשרע רעד

 טרעײפעגּפָא ךָאנ זיא "רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא הרוסמ עשירַאטעלָארּפ

 .יקסרוגָא .ש ךרוד ןרָאװעג

 ןיא ןרָאי ךס ַא טבעלעג טָאה סָאװ ,טסיכרַאנַא רענעזעוועג ַא זיא יקסרוגָא

 שטשרע יד זיא רע .,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג רע זיא עיצולָאװער רעד ךָאנ .עקירעמַא
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 רעטשרע רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא .רעטעברַא-רעדיינש ַא ןעוועג טייצ

 טלדנַאװרַאפ רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,?טיײהרַאװא גנוטייצ רעשיטסינומָאק רעשידיי

 לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא רע טָאה ,"סעמע; ןיא ךָאנרעד ןוא ?תמא; ןיא רעירפ

 .ןרעװָאשווָאב ןגעוו

 -לָאב רעד ןופ רעקַאלפ עמַאס ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא יקסרוגָא טָאה 1918 ןיא

 ענעבילקעג --- רעוװָאשוװָאב ףסוי; לכיב ַא ןבעגעגסױרַא ,עיצולָאװער רעשיטסיוועש

 ךיוא ןענייז רעדיל סרעװָאשוָאב .עדעררָאפ ַא סלַא לקיטרַא םעד טימ ,"רעדיל

 יד .ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי יד סָאװ ,לכיב עטייווצ סָאד ןעוועג

 ,רעװָאשווָאב ,טַאטשלעדע ןופ רעדיל ךס ַא טקורדעגרעביא ךיוא טָאה *טיײהרַאוװ;

 ,יקסוועשטניוו

 זיא ,רעדיל-רעווָאשוװָאב יד טימ לכיב סָאד יו ,?טיײהרַאװ; ןעמָאנ רעד ןיוש

 ןרענָאיצולָאװער עשידיי רענַאקירעמַא יד ןופ ןלַאנַאק-גנוקריוו יד ןופ זיײװַאב ַא ךָאנ

 ךיוא זיא וויטַאיציניא ס'יקסרוגָא .ןטסינומָאק עשידיי עקידרעבָאטקָאכָאנ יד ףיוא

 -רעטעברַא רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןופ םָארטש ןסיורג ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןעוועג

 ןיא גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא ?טייהראוו, יד .גנוטכיד

 םעד ןיא שידיי ףיוא דיל ןטשרע ןייז טקורדעגּפָא טָאה טַאטשלעדע ןוא .עקירעמַא

 ךס ַא טקורדעג ןטרָאד טָאה רע .(1889 ,רַאורבעפ ןט15) ?טייהרַאוװא רעמונ ןטשרע

 ןעמונעג רעטשרע רעד טרָאד טָאה יקסרוגָא ,ץרוק .רעדיל עטמירַאב ענייז ןופ

 ,הרוסמ ,עיצידַארט עשירַאטעלָארּפ : ןכוז

 יד ןריקַאטַא וצ רעטשרע רעד ןעוועג רעטעּפש רָאי ַא טימ זיא ליזיימ ןמחנ

 ס'יקסרוגָא ןגעוו עיזנעצער ַא טקורדעגּפָא טָאה רע ."הרוסמ עשירַאטעלָארּפ,

 טָאה רע ואוו ,1919 ,"טלעוו רעכיב, רעשיגיל-רוטלוק רעד ןיא לכיב-רעווָאשװָאב

 טדערעגּפָא ,רעדיל ס'רעווָאשװָאב ןופ טרעוו-גנוטכיד ןשיטעטסע םעד טנקיילרַאפ

 : ןטרָאד טביירש רע ,ןטַאטשלעדע ןופ

 ץיק ,טייקיגױב ןייק ,ןסנַאוינ ץיק (רעדיל ס'רעוװָאשוװָאב ןיא) ָאטשינ; .,,

 ,רעפמעק ,ןפַאלקש ,םערוטש ,טייהיירפ, .גנומיטשש עטריזילַאודיווידניא ענעגייא

 טינ זיא ןרעוװָאשוָאב ...רעדיל בור סָאד ןיא רעביא ךיז ן'רזח "ןָאיצולָאװער

 ענעגייא וצ גנוגערפיוא רערַאבלטימוא רעד ןופ ךיז ןביוהרעד ןעוועג טרעשַאב

 וצ ןפורסיוא ערענָאיצולָאװער עזעיצנעדנעט ע'טושפ ןופ ,ןליפעג עטפיטרַאפ

 םורַאד ןענייז רעדיל ענייז ןוא ,ןוויטָאמ עשירעלטסניק עוויטקעיבוס ,עטריצילּפמָאק

 "...טנעמוקָאד רעכעלשטנעמ א ןבילברַאפ

 ןגעוו עקַאט ןרָאװעג ןטכָאפעג ןיוש זיא טכַאלש רעד ןיא לעוד רעטייווצ רעד

 רעד .?סעילַאוכ, לַאנרושז םעד ןשיווצ ןוא ןישורבָאד .י ןשיוװצ אפוג ןטַאטשלעדע

 טָאה ןישורבָאד .עקניל ןופ --- רעטייווצ רעד ,סעיציזָאּפ עטכער ןופ --- רעטשרע

 -רַאפ טפמעקעג טָאה רע .ןעמָאנ םייב ןטַאטשלעדע טנָאמרעד רעטשרע רעד ןיוש

 -ןזנעג ןָא ןוא ךעלסיפ-ןזנעג ןיא) ?סעילַאװכ, ערענָאיצולָאװער יד טימ טרעטיב

 .(ךעלסיפ

 ןבירשעג (2 .ז 15 .מונ 1920 ,25 .ווָאנ) ?סעמע; רעװקסָאמ ןיא טָאה ןישורבָאד

 : רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ
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 ןייק ןזָאלרעד טינ לָאז יז ,"סעילַאווכ, ןופ עיצקַאדער יד ןענערָאוװ ןזומ רימ,
 ענרעדָאמ ַא גנוטכיד-טנגוי רעד ןיא ןפַאש ןלעװ סָאװ ,"ןעקנַאדעג עווָאיַאמ;

 ."הפוקת-יקסוועשטניוו ןוא-טַאטשלעדע

 ,"ךעלטשינרָאג עויטאמאלקָארּפ, ןגעוו לוטיב טימ ןטרָאד טביירש ןישורבָאד
 ןופ ןָאלבַאש ןכעלרעסיוא-ןייר , םעד טימ לַאנרושז ןשיגוימָאק םעד ןָא ןליפ סָאװ
 ןמחנ ךעלבעטשכוב טעמכ ךָאנ-טגָאז רע ןוא .?קנַאדעג ןטמַארגרַאפ ןקיטייצטנייה
 -ידניא, ןָא ,"טייקיגיוב ןוא ןסנאוינ ןָא; ןענייז רעדיל ערעייז ךיוא זַא ,ן'ליזיימ
 עג; ןענייז ייז זַא ,"ןדיירפ-םערוטש עכעלנעזועּפ ןוא ןדייל-םערוטש עלעודיוו
 ,סע טסייה ,עיזעָאּפ ןייק טינ ,?עטכַאמ

 סָאטַאּפ רעד ,, ,ןבירשעג רעפטנע ריא ןיא טָאה "סעילַאװכ, ןופ עיצקַאדער יד

 רענעריובעג-יינ רעד ןופ גנומיטש יד ,טייצ-םערוטש רערענָאיצולַאװער רעד ןופ

 ןיא ּפָא ךעלריטַאנ ךיז ןעלגיּפש טייהשטנעמ רעד ןופ ןבעל ןיא הפוקת-גנילירפ

 טינ ךיז ןָאק רעירַאטעלַארּפ רעשידיי רעגנוי רעד ,םירבח ערעזדנוא ןופ רעדיל יד

 סעַּפע ןבערטש ןוא הביבס-טעברַא ןוא גנומיטש רעוויטקעלַאק רעד ןופ ןסיײרּפָא

 יד ,"ןדיירפ-םערוטש עכעלנעזרעּפ וצ ,ןדייל'םערוטש עלעודיווידניא עיינק וצ

 סע ךיז טרעק סָאװ, :זַא ,ןגָאז ייז רעבָא .ןישוובָאד ןרעפטנע ,אזלַא ?סעילַאװכ;

 ,"ןיקסוועשטניוו ןוא ןטַאטשלעדע וצ ןָא

 ןופ חסונ ןשיטלקטעלָארּפ ַא ןופ רעטסומ ַא ,בגא ,זיא רעפטנע רעד-טָא
 ןזרעפ ערענַאיצולָאװער ערעייז טימ ךיז ןבָאה רעטכיד-?סעילַאװכ, יד .קיטירק
 ןיוש זיא רעפטנע םעד ןיא .יקסוועשטניוו ןוא טַאטשלעדע טימ טרעקעגנָא רָאג ןיוש
 -גייא ןַא טכַאמעג ןבָאה ייז .טייז רעקניל רעד ףיוא סָאמ יד טּפַאכעגרעביא ןעוועג

 , .."שטיווק רעקניל, ַא ןעוועג זיא'ס ,ללכ ןוא דיחי ןשיווצ סייר

 "עינַאמעגעה ןוא השורי, .ב

 ,"סעמע;) "עינָאמעגעה ןוא השורי, לקיטרַא רעטסואווַאב ס'ווָאקַאװטיל השמ
 ךיוא ךָאנ טָאה (1926 ,עװקסָאמ ,2 .ב ,"ורמוא ןיא , ןוא ,1926 .14 .בעפ ,עװקסָאמ

 ןסנַאוינ ןוא ןשטיינק עקיטרַאנגיא טימ שטָאכ ,עיניל עטכער יד טרעּפרעקרַאפ
 טָאה רוטַארעטיל עשידיי יד ..., :ןטרָאד טגָאז "סעמע; ןופ רָאטקַאדער רעד
 רעזדנוא ,תמא --- .עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ ןעגנוגעוװַאב יד רָאנ טלגיּפשעגּפָא
 -עג ןיא ךיז יז טָאה ןביוהעגנָא .רעכעלקילג ןעוועג טרּפ םעד ןיא זיא גנוטכיד

 ,רעװַָאשוװָאב ,טַאטשלעדע ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ טלַאטש

 ןיא ןוא ףמַאק-רעטעברַא םעד ןֹופ גנולגיּפשּפָא עטקעריד סלַא ןעזייר םהרבא

 ןעזייר םהרבא ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ רעסיוא רעבָא .םיא טימ גנודניברַאפ רעגנע
 ,."גנוטכיד עשינַאגרָא ןַא רעדייא עטכַאמעג ַא רעכיג ןעוועג יז זיא

 ןיא ךעלבעטשכוב רימ ןעניפעג "גנוטכיד עטכַאמעג; קורדסיוא ס'װָאקַאװטיל
 "הפוקת-יקסוועשטניוו ןוא-טַאטשלעדע רענרעדָאמ, רעד ףיוא עקַאטַא ס'ןישורבָאד
 טלעטשעג טָאה ווָאקַאװטיל .,?סעילַאוװכ, לַאנרושז-טנגוי םעד ןופ גנוטכיד רעד ןיא
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 -- גנילײרד-ןרענָאיּפ םעד יװ לַאטסעדעּפ ןרעכעה ַא ףיוא ןעזייר ןוא ןדלעפנעזָאר

 ,רעוָאשװוָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו

 ןאניסונ י א ןָאסלעגרעב דו

 טסערַא ןייז ךָאנ ץרוק עמרוט ןיא ןברָאטשעג ,ןטכירַאב טיול ,זיא ,ווָאקַאוומיל השמ

 ,העידי ַא טיול ,1040 ןיא לָאטיּפש ַא ןיא ןברָאטשעג זיא װָארינשוק ןרהא .1927 ןוא

 ןברָאטשעג ויא קירע סקַאמ .עװקסָאמ ןופ ןעמוקַאב טָאה ?.פ ,מ ,, רעד ןופ רעביורש ַאסָאװ

 ןרָאװעג טריטסערַא זיא רעֿפעפ קיציא .1947 ,רעבָאטקָא ןט17 םעד לָאטיּפש-רעגַאל ַא ןיא

 רעיונעג ןייו .טעטימָאק ןשידיא ןשיטסישַאפ-יטנַא רעװקסָאמ םעד ןסילש ןכָאנ דלַאב

 רוג-תרכ םעד טניז טנַאקַאב טינ זיא ,ונָאניסונ .י ןוא ןָאסלעגרעב דוד ןופ רעד יו ,לרוג

 .1948 ןיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס-שודוי רעצנַאג רעד ףיוא

 -ױזַא םעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא גירק-רעגריב םעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 יו ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןבָאה (קיטילָאּפ עשימָאנָאקע עיינ) ?ּפענ; םענעפורעג
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 ןשירַאטעלַארּפ ןקידנסקַאװ ןפיוא טקוקעג טינ ,סעיצַאזינַאגרָא-רעביירש יד ןיא

 -טימ; ענעפורעג-ױזַא יד ןוא רעביירש ערעטלע יד ןָאט םעד ןבעגעג ךָאנ ,לגילפ

 יד ,אצמנב ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז שזיטסערּפ טימ רעקיטירק עיינ ןייק ,"רעפיול

 ,יקסנַאשרָא ןוא יקסרוגָא יו ,רעביירש עשירַאטעלָארּפ יד רַאפ רעפמעק ערעטלע

 | ,טנעקרענָא ןוא ןעזעגנָא גונעג ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז

 ןדנירג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1925 רָאי ןיא טשרע זַא ,ןעמ ףרַאד ןסיוװ ןוא

 -ערעגניירַא ,סעיצקעס עלַאנָאיצַאנ טימ ,סעיצַאזינַאגרָא-רעביירש עשירַאטעלָארּפ

 עשיטילָאּפ-שירַארעטיל עסייה ךיז ןעלקיװטנַא דָאירעּפ םעד ןיא ,עשידיי טנעכ

 רַאפ תוחוכ ענעדיישרַאפ ןופ ףמַאק םעד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,סעיסוקסיד

 רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןיא עינַאמעגעה

 ןופ ענייא ןעמוקעגרָאפ זיא ?עינָאמעגעה ןוא השורי, ןופ עגַארפ רעד םורַא

 -טסעפ טוװאורּפעג טָאה ןעמ .סעיסוקסיד עשיטירק-רוטַארעטיל עלַארטנעצ יד

 רעשידיי רעקידרעירפ רעד ןופ ןענע'שרי רעביירש עשיטעווָאס יד סָאװ ןלעטש

 ןיא .עינַאמעגעה יד ןגירק ףרַאד סע לגילפ רעשיטילָאּפ רעכלעוו ןוא ,רוטַארעטיל

 עלַארענעג ע'תמא יד ןביוהעגנָא 1927 ןיא טשרע ךיז טָאה םעד טימ גנודניברַאּפ

 ןופ טרעוו ןשירעלטסניק ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג-שיטילָאּפ םעד ןגעו עטַאבעד

 -ולָאװער עשירענָאיּפ יד ,דלעפנעזָאר ,יקסוועשטניוו ,רעוװָאשוװָאב ,טַאטשלעדע

 -עגנָא ךיוא ךיז טָאה ןָא-טלָאמעד ןופ ,רעביירש-רעטעברַא ןוא רעטכיד ערענָאיצ

 .ןרענָאיּפ יד עגונב טעברַא-גַאלרַאפ ןוא עיצַאזירַאלוּפָאּפ עטסנרע ןַא ןביוה

 -ןטעװָאס ןיא עיניל עקידנשרעה יד זיא 1927 זיב זַא ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ

 -ַאגעג ַא ןעוועג ,ןרענָאיּפ יד ןופ ערעדנַא יד וצ יוװ ,ןטַאטשלעדע עגונב דנַאברַאפ

 רעטייווצ ַא טייצ עגנַאל ַא טרינימָאד 1927 טניז ,ןגָאז וצ ױזַא ,"עטכער; ַא ,עוויט

 ןעוו ,עיניל עשיטסיקניל רעדָא עקניל ,עוויטיזָאּפ ַא ,עזעט-יטנַא ןימ ַא ,םערטסקע

 ןשירַאטעלָארּפ ןקיטנעצָארּפ טרעדנוה ַא רַאפ טרימַאלקָארּפ טרעוו טַאטשלעדע

 א ןריזילַאטסירקסיױא ןָא ךיז טביוה 1921 םורַא ןוא .?רעקיסַאלק; ַא ,רעטכיד

 ַא ךָאנ ןעוועג ךיוא רדסכ זיא סעיניל עלַא יד טימ ןעמַאזצ רעבָא ,עיניל עטירד

 . ..?ארומ ןופ עיניל יד; :עיגיל

 טירטסיױרַא ןַא סעקרָאיװעװ .א טימ ןָא ךיז טביוה עטַאבעד עלַארענעג יד

 יו טצַאלּפ לקיטרַא רעד .,1927 ,לירּפַא ןט10 ןופ "סעמע; רעװקסָאמ םעד ןיא

 ּפָארַא; ;לקיטרַא ןרעביא ּפָאק רעד ךיוא ןעוועג זיא שיטסַאבמָאב ןוא .עבמָאב ַא

 "! םרח ןכעלרעגריבניילק ןטימ

 ;"םיסייועט, רעדָא ןסיזעט עקידנגלָאפ יד סױרַא ןטרָאד טלעטש עקרָאיװעװ

 םענעגייא ןייז ףיוא רוטַארעטיל יד סַאלק רעדעי טשטייטרַאפ רָאנ טינ,...
 ןייז ףיוא רוטַארעטיל ןופ טעטילַאווק יד טלּפמעטש ןוא ּפָא טצַאש רע רָאנ ,ןפוא
 -ַאש יד ּפָא טפרַאװ רעדָא רע טריזינָאנַאק ןסערעטניא ןוא טסוג ןייז טיול ; חסונ

 זיא סָאװ ,םוטרעגריבניילק עשידיי סָאד .רעביירש םענעי רעדָא םעד ןופ ןעגנופ

 רעשידיי רעד ןופ ןאמעגעה רעד ןעוועג עיצולָאװער רעשירַאטעלָארּפ רעד זיב
 ןענייז עכלעוו ,רעביירש טריזינָאנַאק טָאה :ןָאטעג ױזַא ךיוא טָאה ,"טייקיטסייג;
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 ןענייז עכלעוו ,רעביירש יד ןפרָאװעגּפָא ןיטולחל ןוא ,ענייז ןעוועג ןפַאש רעייז טיול

 .ךעלטנייפ-ןסַאלק ןוא דמערפ-ןסָאלק ןעוועג םיא
 -ולָאװער-שירַאטעלָארּפ ,רעטכיד עדאיעלּפ ַא זַא ,ןעשעג זיא םורַא ױזַא טָא;

 -עגניירַא טינ ןענייז ,טסנוק-טכיד רעשידיי רעד ןיא ןרענָאיּפ ,רעטכיד ערענָאיצ

 ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ,*רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאעטנאּפ , ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 -רוטַארעטיל ןוא טסנוק רעשידיי רעד וצ טינ תוכייש ןייק ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא סלַא

 .עטכישעג

 רעקינייו ,ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא טַאטשלעדע ,רעוװָאשוװָאב ,יקסוועשטניוו,

 רעכעלרעגריבניילק רעד טָאה ,דלעפנעזָאר סירָאמ ,זייוולייט ןוא ייז ןופ עטסואווַאב

 עט'מרח'רַאפ יװ ןעוועג ןענייז ייז ,טנעקרענא טשינ טכירעג רעכיוה רעשיטעטסע

 ."שדוק-ילכ עשירַארעטיל ערעזדנוא ןופ

 םעד טפור רע זַא ,סיוא טמוק עירָאעט-"סַאלק רעדעי, סעקרָאיוועװ טיול

 ןוא ,ןפַאשעג ןבָאה ןסַאלק ערעדנַא סָאװ ,גנידצלַא ןופ ןגָאזּפָא ךיז סַאלק-רעטעברַא

 ןפרַאוװּפָא ןיטולחל, ,ךעלמענ -- םוטרעגריבניילק סָאד סָאװ ,עבלעזסָאד טקנוּפ ןָאט

 , . . םרח ןיא ןגײלנײרַא יז ןוא ןסַאלק ערעדנַא ןופ *ןעגנופַאש יד, ןוא "רעביירש יד

 ףרַאש טָאה ןינעל ךיוא סָאװ ,גנַאגוצ רעשיטלוקטעלָארּפ רעשיּפיט ַא זיא סָאד

 רָאנ זַא ,ןייטשרַאפ ןרָאלק םעד ןָא; ... : זַא ,טרעלקרעד טָאה ןינעל .טריקיטירק
 רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,רוטלוק יד ןסיוו ןכעלטקניּפ ךרוד

 ַא ןעיוב ןעמ ןָאק יז ןטעברַארעביא ךרוד רָאנ ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא

 טינ עבַאגפיוא עקיזָאד יד רימ ןלעװ ןײטשרַאפ ַאזַא ןָא -- רוטלוק עשירַאטעלָארּפ

 ,(387 .,ז ,25 דנאב ,קרעוו עטלמַאזעג ,ןינעל) ."ןכעלקריוורַאפ

 .ןע'ןינעל טנקיײלעגּפָא טָאה עקרָאיװעװ רעבָא

 -עטיל עשימעדַאקַא; יד זַא ,טרעדָאפעג לקיטרַא םעד ןיא טָאה עקרָאיװעוװ

 -ריבניילק עשידיי סָאד סָאװ ,ןטרעוו יד ןצַאשרעביא ףכית לָאז טפַאשנסיװרוטַאר

 ,טַאטשלעדע "רעטכיד עשירַאטעלָארּפ, יד וצ עגונב "טלעטשעגנייא טָאה םוטרעג

 טינ ךיוא ןיילַא טלָאמעד רעבָא ךָאנ טָאה עקרָאיװעװ .רעוװָאשווָאב ,יקסוועשטניוו

 ס'טַאטשלעדע ןופ ןעמָאנ םעד טינ וליפא טסייוו רע .ןפַאש ס'טַאטשלעדע טנעקעג

 דיל סָאד טָאה טַאטשלעדע ןעמעוו ךָאנ טינ ךיוא ,"קָאלג-טנוװָא רעד, דיל רעלוּפָאּפ

 טָאה טַאטשלעדע סָאװ ,ווירב ?ענענַארַאפ טינ; ןגעוו ךיוא טדער רע .טעברַאַאב

 וינ ?טַאטשלעדע דוד, ס'רמרמ .ק עז) ןרענָאיצולָאװער עטריטסערַא וצ ןבירשעג

 ,(2346 .ז ,1950 ,קרָאי

 ,ןינע ןבלעז ןגעוו ןעלקיטרַא עקידרעטייוו סעקרָאיװעװ יו ,לקיטרַא רעד טָא

 -ױזַא רעד ןופ קורדסיוא רעטסשיטַאמַארדָאלעמ ןוא רעטספרַאש רעד ןעוועג ןענייז

 -עגּפָא קיד'תונמ-חלש ,קידצירקַאל טָאה עקרָאיװעװ :עיניל רעקניל רענעפורעג

 טנכײצַאב ייז ,רעטכיד ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד טצַאשעגרעביא ןוא טצַאש

 קיטייצכיילג ןוא ,רעקיסַאלק סלַא ןוא ,סעיצַאװרעזער םוש ןָא ,עשירַאטעלָארּפ סלַא

 -עגנירַא ,רעביירש עשידיי ערעדנַא עלַא טצַאשרעטנוא ,טכַאמעג לטבמ רע טָאה

 ,ץרּפ ,עלעדנעמ ,םכילע םולש טנכער

 רעוא יקסוװעשַאמָאט רעד סלַא ןרעוו טנכיײצַאב טנַאקעג טלָאװ עקרָאיװעװ
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 -רַאפ קידנעטש ךיז טָאה רע .קיטירק-רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ רעמָאש

 טסיזמוא טינ ןוא ."סעיזיווער, טימ ,ןעגנוקעדפיוא עלענָאיצַאסנעס טימ ןעמונ

 טימ ןעמַאזוצ ןריטיליבַאהער ןוא ןרידיווער טלָאװעג סגעוונייא רַאפ ןיוש רע טָאה

 -עג טָאה עקרָאיװעװ .ןרעמָאש ןופ דנוש םעד ךיוא רעטכיד-ןרענָאיּפ ערעטלע יד

 עשירַאטעלָארּפ יד ןופ רעייגרָאפ ַא ןעוועג זיא רעמָאש זַא ,עירָאעט ַא ןפַאש טוואורּפ

 -ברע יצ ,עשירעטעברַא ןַא טשרמולכ ןעוועג זיא עזַאב-רענעייל ןייז לייוו ,רעביירש

 סָאד טינ טייוו זיא עזַאב-רענעייל ַא זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה רע .עשירַאטעלָארּפ

 ליפוצ ןיוש רע טָאה "ןרענָאיּפ, יד ןופ לָאר יד ןוא .עזַאב עלַאיצָאס ַא סָאװ עבלעז

 ,טרעוו ןשיטעטסע רעייז ןבירטרעביא קידלַאװג טָאה רע :טריזילַאעדיא

 ןרעטנוא לקיטרַא ןטייווצ ןייז ןיא טסייג ןקיבלעז ןיא רָאפ-טצעז עקרָאיװעוװ
 'זז ,2 ,מונ ,1928 יַאמ ,ווָאקרַאכ ,"טילָארּפ;) *עיזיווער, ןעמָאנ ןשיטַאמַארדָאלעמ
 : טרעלקרעד ןוא ?ןסיזעט, עקידנפורסױרַא ענייז רָאפ-ןטרָאד טצעז רע ,(36--1

 ןוא ץרּפ ,עלעדנעמ ןיא רעקיסַאלק עריא טָאה עזָארּפ עשידיי יד ביוא;. ..

 -ווָאב ,יקסוועשטניוו ןיא רעקיסַאלק עריא עיזעָאּפ עשידיי יד טָאה ,םכילע םולש
 ןענייז רעטכיד עקיזָאד יד .ערעדנַא ןוא דלעפנעזָאר סירָאמ ,טַאטשלעדע ,רעוװָאש

 ַא סע לָאז -- ןוא .רעטכיד ענרעדָאמ עקיצנייא יד ןעוועג טייצ רעייז ןיא

 ךס ַא םיטרּפ עסיוועג ןיא --|ןרעיוא עשיטעטסע ןיא ןָאט ץלירג

 .?רעקיסַאלק-עזָארּפ יד יו ,רעקיטרַאנגייא ,רעלעניגירָא

 ,עלעדנעמ ןופ רעלעניגירָא ךס ַא ןעוועג ,סע טסייה ,ןענייז ?ןרענָאיּפ, ריפ יד
 ,םכילע םולש ןוא ץרּפ

 -רעטייוו ענייז ןיא ןטייז רעקילדנעצ ףיוא רָאפ-רע-טצעז "עיזיווער, יד ןוא
 לַאנרושז רעקסנימ ןיא "סוחי רעזדנוא, ןעמָאנ ןכיוה ןרעטנוא ןעלקיטרַא עקיד
 , 139---122 יזז ,6---5 .מונ ,ינוי---יַאמ ; 90---80 יזז ,4 .מונ ,1920 לירּפַא) ?ןרעטש;
 ,(80---76 יזז ,8---7 .מונ ,טסוגיוא---ילוי

 : תורוש עכלעזַא ןטרָאד טביירש עקרָאיװעוװ

 -עלָארּפ רעד ןופ סוחי רעד ךיז טיצ (.פ .א -- ןרענָאיּפ ריפ יד) ייז ןופ;. ..
 :רעקיסַאלק ערעזדנוא רַאפרעד ןענייז ייז .שידיי ןיא רוטַארעטיל רעשירַאט
 רעשיאעּפָאריײא רעד ןופ ךיוה רעד ףיוא ןענַאטשעג ייז ןענייז לעמרָאפ, . . ?תובָא
 ןטצעל םעד ןיא טרעװ קרעוו-טסנוק ַא ןופ הגרדמ יד; ...?טייצ רעייז ןיא עיזעָאּפ
 ?טלַאהניא ןייז ןופ טיײקיגָאװ רעד טיול טמיטשַאב לכה-ךס

 יד ןגעוו סעיצַארטסוליא עקיטכיר רעבָא עקרָאיװעװ טיג ןעמעלַא םעד טימ
 ,ערעדנַא ןוא רעפעפ ,קיראכ ןופ גנופַאש רעד ףיוא וליפא ןרענָאיּפ יד ןופ ןעגנוקריוו
 -ױעטעברַא עיינ רעזדנוא ןרעּפכורּפַאב, רעטכיד ערעטלע יד זַא ,סיוא טריפ רע ןוא
 ערעכעה עיינ ףיוא ךיז טניפעג סַאלק רעטעברַא רעד ןעוו ,ןדנעטשמוא עיינ ייב ,דיל
 ,"ןּפַאטע עלַאיצָאס

 לכ םדוק טרעפטנע רע .ןטנענָאּפַא ענייז טימ ךיוא טריזימעלָאּפ עקרָאיװעוװ
 סעקרָאיוװעװ 'ח חכמ) טפַאשנסיוװ ןוא טומ/ יקסווָאקושז .ס ןופ לקיטרַא םעד ףיוא
 טָאה יקסווָאקושז ,(55---50 'זז ,7 .מונ ,1928 .טקָא ,?טילָארּפ ,) "(טעברַא עיזיווער
 -ָאוער ערעטלע יד ןענעכייצַאב סעקרָאיװעװ ןגעק טצעזעגסיוא לקיטרַא ןייז ןיא
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 טסייג ןיא טעדנירגַאב סָאד טָאה יקסווָאקושז .רעקיסַאלק סלַא רעטכיד ערענָאיצול

 טָאה רע .וָאקַאװטיל ןוא ןישורבָאד ,ליזיימ ןופ ןעגנוגָאזסױרַא עטשרע יד ןופ

 ,"תונחדב; סלַא ןעגנופַאש-ןרענָאיּפ יד טנכייצַאב

 רעטכערק רעד ןיא ךעלד'נח עלעניגירָא עיינ ,ווידיצער ַא ןיוש ריא טָאה ָאד

 ,טלַאהניא ןופ רעקיטפַאהרעױד זיא םרָאפ ,טַאטשלעדע "רעוויטימירּפ, יו ,"עיביל

 קעראק ןפיוא ןעיירד ךיז טװאורּפעג רעבָא רעטעּפש טָאה יקסווָאקושז .וו .זא .א

 "רענעייל ןשיניַארקוא םעד טרימרָאפניא לקניפ .וא ױזַא יו; : ןעלקיטרַא ענייז ןיא

 -- .וָאנ ,טרָאד) "זדנוא טימ זיא ןעזייר, ןוא ; (50---46 יזז ,1390 יַאמ ,"טילָארּפ,)

 ,(?103---90 יזז ,1920 ,צעד

 ןָא עקרָאיװעװ טביוה ,ןטנענָאּפָא ענייז ןופ ּפעלק יד ןופ קורד ןרעטנוא

 רַאפ, לקיטרַא ןייז ןיא .סעיציזָאּפ ענייז ןופ ןטערטקירוצ ךעלעמַאּפ ןגעווטסעדנופ

 ,1932 ,"םָארטש ןיא, ;1931 ץרעמ ,װָאקרַאכ ,?טילָארּפ,) "גנונעקרענא רעלופ

 ןגעק גנוטערטסױורַא ןַא ס'גרעבניניפ ארזע ןגעק רע טריזימעלָאּפ (76--56 'זז

 -לעדע ןוא רעװָאשװָאב ןופ רעדיל עסיוועג ןיא; זַא ..עקרָאיװעװ טגָאז ןטרָאד ,םיא

 רעכלעוו ,טכיש ןשירַאטעלָארּפ , םענעי ןופ ןעגנומיטש יד רימ ןעניפעג *טַאטש

 ןיוש טָאה רע ."ןטכענ ןכעלעגריבניילק םעד ןיא ןריהעג ענייז טימ ךָאנ טקעטש

 רעבָא !ןעירשעג יו ,"ןטסיכרַאנַא ןעוועג ןענייז ייז, זַא ,"ןענופעגסיוא, ךיוא

 -לעדע ןוא רעװָאשוװָאב ןענייז, ,רע טגָאז ,ךָאד ...הצע ןַא ךיז טיג עקרָאיוװעוװ .א

 ןכעלרעגריבניילק םעד ןופ יירפ ןעגנוטכיד ערעייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא טַאטש

 םוצ טנכערעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טינ .םזינָאיצולָאװער-דניצ

 ןוא שוח רעשירַאטעלָארּפ רעד ןעוועג רבוג ייז ייב טָאה ,רעגַאל ןשיטסיכרַאנַא

 -ָארּפ סיואכרוד ייז ןענייז רעדיל ערעייז ןופ לייט ןטסערג םעד ןיא .טקניטסניא

 רעדיוװ ךָאד זיא ,ונ ,?שיטסימיטּפָא ןוא קידנסַאלק ,שיטסיוװיטקעלָאק ,שירַאטעל

 ,..!טוג

 לייוו ,ןעגנוגָאזסױרַא ס'עקרָאיװעװ רַאפ ץַאלּפ ליפוזַא ןבעגעגּפָא ןבָאה רימ

 רעפמעק רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג עיסוקסיד רעסיורג רעד ןופ ךשמ ןיא זיא רע

 סייצ ןייז ןיא ןעוועג זיא ןישורבָאד יו ,עיניל רעקניל רעקידנרינימָאד רעד רָאפ

 .עיניל רעטכער רעד ןופ רעקירדסיוא-טּפיױה רעד

 "רענא רַאפ ףמַאק רעטכערעג ,לייט םוצ ,שטָאכ ,רעשישטַאקניל סעקרָאיװעװ

 עכעלנעזרעּפ ליפוזַא ןגעווטסעדנופ םיא טפַאש רעטכיד-ןרענָאיּפ יד ןופ גנונעק

 -עלָארּפ רעד ןגעוו, גַארטרָאפ ַא ןטלַאה וצ טמיטשַאב טרעוו רע זַא ,גנונעקרענא

 עשידיי ןופ ץנערעפנָאק רעשיניַארקוא רעטייווצ רעד ףיוא "השורי רעשירַאט

 ןייז ןוא ,(82--77 'זז ,1931 ,יַאמ---לירּפַא ,*טילָארּפ ,) רעביירש עשירַאטעלָארּפ

 ןוא רוטַארעטיל, גַאלרַאפ-הכולמ ןופ 1921 ןיא טקורדעגּפָא טרעוו ?עיזיווער;

 ןיא עקרָאיװעװ ןירַא טמענ "סוחי רעזדנוא, ןעלקיטרַא עירעס ןייז ץוחַא ."טסנוק

 רע'תמא ןַא .םזי'רמש םעד ןוא ןרעמָאש ךיוא *עיזיווער, ַא רַאפ גנורעדָאפ ןייז

 .רעקיטירק ןשיטַאמַארדָאלעמ ןרַאפ ?גנידנע יּפעה , רעשיר'מש

 טָאה ןוא ,עקירעמַא ןיא טגָאז'מ יו ,"סיעק עטוג ַא; טַאהעג טָאה עקרָאיװעװ .א
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 םיא ייב ןיוש זיא הלכ יד .סָאמ יד ןּפַאכרעביא ןייז בילוצ ןרָאלרַאפ טינ רעיש יז

 ?...ןבירטרעביא סָאװטע , ...ןייש וצ עלעסיב שּפיה ַא ןעמוקעגסיױרַא
 טָאה "גנונעקרענא רעלופ; רַאפ רָאנ ,גנונעקרענא רַאפ רָאנ טינ טכַאלש יד

 "ונעג רעמ ץלַא טָאה עיניל עקניל יד ןוא .. טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ רעמ ץלַא ךיז

 ןיא לגילפ רעשירַאטעלָארּפ רעד ןסקָאװעג זיא סע לפיוו ףיוא טנַאהרעביוא יד ןעמ

 ןופ שזיטסערּפ רעד ןוא גָאװ יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה סע ןוא רוטַארעטיל רעד

 .רעביירש עשירַאטעלָארּפ יד

 עקיטכיוו עקידרעטייוו יד ןופ תיצמת םעד ןבעגרעביא ןצעזרָאפ ןלעוװ רימ

 ןשיגָאלָאנָארכ רעייז ןיא ךעלגעמ טייוו יו ףיוא ,עטַאבעד רעד ןיא ןעגנוטערטסיױרַא
 ןטַאטשלעדע וצ גנואיצַאב יד סָאװ ,עיצולָאװע יד רָאלק ןרעוו לָאז סע ידכ ,רדס

 ,קיטירק רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא טכַאמעגכרוד טָאה

 "סעמע; ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סע יװ םעדכָאנ געט ייווצ .1927 רָאי
 טניישרעד *! םרח ןכעלרעגריבניילק ןטימ ּפָארַא; לקיטרַא רעטשרע סעקרָאיװעװ

 ,?לַארָאמ עטקיטעּפשרַאפ/, ווָאניסונ .י ןופ לקיטרַא ןַא גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא

 -רוטַארעטיל עשיטעווָאס יד זַא ,גנוטּפױהַאב סעקרָאיוװעװ רע טײרטשַאב ןטרָאד
 ןטַאטשלעדע וצ גנואיצַאב רעד ןיא טלָאמעד ןענייז ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשנסיוװ

 ,עיניל רענײמעגלַא רעד ןופ ןטָארטעגּפָא טינ, רעטכיד ןרענָאיּפ ערעדנַא יד ןוא

 ,"טלעטשעגנייא טָאה קיטעטסע עכעלרעגריבניילק יד סָאװ

 -רָאפ רערענָאיצולַאוװער) שרָאפ-וװער, סעקרָאיװעװ ןופ ךָאנ ט'קזוח ווָאניסונ
 ,לקיטרַא ןייז ןופ ָאווינ ןקיליב םעד ןופ ןוא ?ןָאט ןקיד'הואג (רעש

 ןופ לקיטרַא ןַא "סעמע/; ןיא טניישרעד רעפטנע ס'וװָאניסונ ךָאנ ךָאװ ַא ןוא
 ,(1927 ,19 לירּפַא) "ןעוועג טייצ גנַאל ןיוש, ןעמָאנ ןרעטנוא רעייש .ב ַא םענייא

 -זַא ערענָאיצולָאװער עשידיי יד, זַא ,טרעלקרעד ןוא ןעקרָאיוװעװ טביול רע ואוו
 ךוטַארעטיל רעד ןופ ךעלכעזטּפיױה הקיני ערענָאיצולָאװער ריא טָאה ײמרַא-רעטעב
 טזָאלעגסיױא בגא ןיוש רע טָאה ָאד ."רעוװָאשוװָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו ןופ
 ןוא רעדיל עלַאנָאיצַאנ יד בילוצ רענָאיצולָאװער גונעג טינ סלַא ןדלעפנעזָאר

 ,סיוא טזייוו ,דניז עכעלנע

 -סױרַא סגרעבניניפ "סעמע, ןיא ךיז טזייווַאב ץרעייש רַאפ גָאט ןייא רעבָא
 ףסוי -- רעטכיד ןרענָאיצולָאװער ןפיוא ךיז ןקוקמוא טייצ , לקיטרַא רעשירעפור

 עטורג א ראפ טנעײלעג גארטרַאפ ַא; :ּפָאק רעטנוא ןַא טימ 7! רעוװַָאשוװָאב

 רעד ןופ ?עוװָאקדָאּפ , ַא טימ ןוא (*1927 ,טרַאמ ןט30 םעד ,וועיק ןיא ןטַארעטיל
 -רָאפ ַא טימ לקיטרַא רעד ךיז טקורד תוביס עשינכעט בילוצ/, זַא ,עיצקַאדער
 ,"גנוקיטעּפש

 ךאנ ןעמוקשג שיטקַאפ זיא עבמָאב-"םרח ןטימ ּפָארַאק סעקרָאיוװעוװ
 ןגרעבניניפ טרעהעג הרוכב יד זַא ,טסייה סָאד *... ךיז ןקוקמוא טייצ; סגרעבניניפ
 ןיוש זיא ןינע רעד זַא ,ךיוא טזייוװַאב סָאד .עיסוקסיד עסיורג יד ןבױהנָא רַאפ
 ,טייצ רענעי ןיא ףייר ןרָאװעג ללכב

 -לעדע ןופ רעכעה ןרעוװָאשוָאב לקיטרַא םעד ןיא טלעטש גרעבניניפ שטָאכ
 ןופ ךיוא עדווירק יד ןָא ךיז רע טמענ ,ןדלעפנעזָאר ןוא ןיקסוועשטניוו ,ןטַאטש
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 -ןיה ,ּפָארַא-ףױרַא ,גָאװ יד ןגיוצעג ,טגירקעג ןעמ טָאה ױזַא טָא ןוא .ערעדנא יד

 רעד רַאפ טרעטיצעג שיטקַאפ ןוא עיניל ַא טכוזעג ,טלַאהנָא טכוזעג .רעה-ןוא

 ...ארומ ןופ עיניל :; ךות ןיא .עיניל

 ךָאנ םוּרַא שדוח ַא ןיא .רעסייה ןוא רעסייה טרעװ טכַאלש יד ,1928 רָאי

 לקיטרַא ןַא טימ יקסרוגָא .ש ַאגערַא רעד ףיוא רעדיוו ךיז טזייװַאב ,ןגרעבניניפ

 רעטכיד טנעסעגרַאפ ייווצ , ּפָאק ןשימעלָאּפ ַא רעטנוא (1927 ,15 יַאמ) "סעמע; ןיא

 -גיניפ ןופ רעקיצרַאהטיײרב ןיוש זיא יקסרוגָא ."רעווָאשווָאּב ןוא טַאטשלעדע --

 רעדָא לטערנ ןייא ףיוא ןרעװַאשוװָאב ןוא ןטַאטשלעדע קעװַא טלעטש רע .ןגרעב

 -רעד ,גרעכניניפ ןוא עקרָאיװעװ ןופ ןעגנוטערטסױרַא יד טציטש רע ...לּפעק

 .לקיטרַא סנטצעל םעד סרעדנוזַאב טנָאמ

 ןרעטנוא ןעלקיטרַא שירעס עצנַאג א יקסיוגָא ּפָא טקורד םורַא רָאי ַא ןיא

 עטיור,) ,*(שידיי ןיא רעטכיד רעטעברַא עטשרע יד ןגעוו) טַאטשלעדע דוד;, ןעמָאנ

 ,(155---102 יזז --- לירּפַא ; 181--175 'וז ,1929 ץרעמ---רַאורבעפ ,ווָאקרַאכ ,"טלעוו

 ןעגנורעסעבסיוא ייר ַא טכַאמעג ,טעבראעגרעביא רעטעּפש רע טָאה ןעלקיטרַא יד

 םעד ןיא "(ןפַאש ןוא ןּבעל ןייז טַאטשלעדע דוד, ריפניײרַא ןַא סלַא טקורדעג ייז ןוא

 ,גַאלרַאפ-"סעמע; רעװקסָאמ) ?ףמַאק ןוא טיונ ןופ רעדיל : טַאטשלעדע דוד; ךוב

 ,(44---5 'זז ,0

 ןוא עיצַאלַאעדיא ןופ ןטנעמעלע ןַארַאפ ךָאנ ןענייז ריפניירא םעד ןיא

 ןיא זיא טַאטשלעדע זַא ,,ב .צ ,ן'תועט עשיפַארגָאיב ייר ַא ןבילברַאפ ןענייז סע

 ,"ןעיידיא עשיטסיסקרַאמ ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןעוועג ךיוא ,, טייצ רעסיוועג ַא

 ַא ןוא *קנַאדעג-שטנואווא ַא ןופ לַאפ ַא ןעוועג זיא ָאד -- ,קיטכיר טינ זיא סָאװ

 ,ןצוּפוצוצ םיא ,ןטַאטשלעדע ן'רשכ וצ ךוזרַאפ

 טינ ,ןטַאטשלעדע ן'רשכ ןוא "ןריזינומָאק; וצ ךוזרַאפ רעקידרעטייוו ַא

 לקיטרַא םעד ןיא גנורעלקרעד סיקסרוגָא ךיוא זיא ,םזיכרַאנַא ןייז ףיוא טקוקעג

 דנאב ,1930 קסנימ ,"טפירשטייצ,) *. . .גנוגעווַאב .צָאס רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד,

 ןגעווע טמולחעג ןבָאה סָאװ ,"ןרענָאיצולָאװער עשידיי, יד ןשיוצ זַא (249 .ז 4

 ןעוועג ךיוא; זיא ?סעינָאלָאק עשיטסינומָשק ןדנירג טרָאד ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאפ

 טימ זיא טָאװ ,טטשלעדע דוד רעטכיד רעשירַאטע;ָארּפ רעשידיי רעטמירַאב רעד

 -ומָאק ַא ןפַאש טמיורטעג ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאפעגקעװַא "םלוע םע; עפורג ַא

 ןריטיליבַאער וצ ךוזרַאפ ַא ךיוא ןעוועג ךעלניײשרַאוו זיא סָאד) ?ץינָאלָאק עשיטסינ

 זיא סָאװ ,יקסרוגא רעביירש ןשירַאטעלָארּפ ןוא טסינומָאק ןקידטלָאמעד םעד

 ,(. . . טסיכרַאנַא ןַא ןעוועג לָאמַא ןיילַא

 סנייטשנָארב .י ןעוועג זיא עיסוקסיד רעד וצ גָארטיײב רעקיגָאװ ַא ,1929 רָאי

 "טוינומָאק ןשירעטילימ ןופ דָאירעּפ םעניא ףמַאק-ןליטס רעד, ןעלקיטרַא עירעס

 ; 17---26 יזז ,1930 .בעפ ;87--62 'זז ,1929 .צעד---.ווָאנ ,ווָאקרַאכ ,?טילָארּפ;)

 -עגרעביא רעטעּפש זיא סָאװ ,(82---66 'זז ,יַאמ ; 122--108 'זז ,לירּפַא---ץרעמ

 .(67--19 יזז ,1930) ?עקַאטַא; ךוב ןייז ןיא ןערָאװעג טקורד

 שטָאכ ,ףיוא ןייטשנָארב טמענ *סָאטַאּפ-טַאטשלעדע, ןוא ןערב ץתמא טימ

 יד ,רעקיטירק-"סנגייא,; יד ןופ "ףורסױרַאפ םעד ,רעטעּפש ןרָאי ליפוזַא טימ
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 רעד ןופ "ןעקנַאדעג עוװָאיַאמ עטמַארגרַאפ, יד ןגעק ,"ןלַארענעג-רוטַארעטיל,

 ,"חפוקת טַאטשלעדע-יקסוועשטניוו,

 ,עטקַאטעג ןיא ןוא ,עיצַאטנעמוגרַא רעשיטסילַאירעטַאמ-שיטקעלַאיד טימ

 טנַאסלעגרעב ןוא סליזיימ ,סנישורבָאד ףיוא ףראש רע טרעפטנע ,ןצַאז עטּפעטשעג

 טסייר רע .רעביירש עשיטלוקטעלָארּפ ןוא עשירַאטעלָארּפ יד ןגעק ןטירטסיױורַא

 טַאטשלעדע ,רעװָאשוװָאב ןופ סעיצידַארט יד ןגעק/ זיא סָאװ ,קיטירק יד רעטגורַא

 סלַא יז טנכיײצַאב ןוא "רוטַארעטיל רערענָאיצולָאװער רעד ןיא יקסוועשטניוו ןוא

 ,"קיטעטסע-ןסַאלק,

 -עג עטמַארגרַאפ, יד ."ןליטס עקסלַארענעג, יד טימ טפמעק ןייטשנָארב

 עטעקַאנ יד, ,טייקכעלדײמרַאפמוא ןַא רַאפ ,טנגוט ַא רַאפ רע טרעלקרעד "ןעקנַאד

 רוד-ןעגניטימ רעד ."עיניל עטעקַאנ ריא טרעדָאפעג טָאה --- ,רע טגָאז -- עכָאּפע

 עקַאט דארג) קיסקעל עיינ ןייז ,ליטס ןשידַארטסע-שירָאטיר ןייז טרעדָאפעג טָאה

 -נעדנעט ףרַאש רעד :(:?ןפַאלקש ןוא ןָאיצולָאװער, ,?עטריזינָאלבַאש , יד ָאטָא

 -עג עטמַארגעג, יד ָא-טָא טרעדָאפעג טָאה עכָאּפע רעד ןופ רעטקַארַאכ רעזעיצ

 :םערוטש עלעודיוידניא, עלַא טרילעווינ טָאה זיורבפיוא ןסָאמ רעד :"ןעקנַאד

 "ּפֿמַאטש, ןבעלסעגרַאפמוא ןוא םענעביוהרעד ןסיורג םעד טקורעגסױרַא ןוא ?ןדייל

 -וועשטניוו-רעוװָאשווָאב ?רעטעטכַארַאפ, רעד ,ָאי ,?ןסַאמ יד וצ ןסַאג יד ףיוא,ןופ

 ןענַאטשעגפיוא םיתמה תיחת תמחמ ,ןענַאטשעגפיוא לָאּמַא רעדיוו זיא ּפמַאטש יקס

 ןיורבפיוא רעלַאיצַאס רעד (! עזַאב רערעפיט ןוא רערעטיירב לַאסָאלָאק ַא ףיוא) זיא

 ."ןָאיצולָאװער ןופ ,ןרָאצ ןופ ,ןפַאלקש ןופ;

 טַאטשלעדע יא ,דלעפנעזָאר יא; זַא ,ןָא ךיוא רעבָא טזייוו ןײטשנָארב

 ןישַאמ רעדליו רעד ןופ למוט םעד טסַאפעגפיוא סָאמ רערעסערג ַא ןיא ןבָאה

 ןפורַאב זיא סָאװ ,טפַארק -ןישַאמ רעיינ ַא ןופ ןייזטסואווַאב ןצלָאטש םעד רעדייא

 ,"טייהשטנעמ רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג יד ןריזינָאיצולָאװער

 -לעדע טימ לטערב ןייא ףיוא ןדלעפנעזָאר טלעטשעג ָאד טָאה ןײטשנָארב

 ךָאנ ָאד טָאה ריא .טריצנערעפיד טינ םיא ייב ךָאנ זיא ?טעטרַאװק, רעד .ןטַאטש

 עשיטסילַאמרָאפ; ןוא ,ןטנעמעלע-טלוקטעלָארּפ גונעג ךיוא ןיילַא םיא ייב

 ןופ ןרָאװעג טריקיטירק ףרַאש רעטעּפש ןײלַא זיא רע עכלעוו רַאפ ,"ןשטיינק

 ,ערעדנַא

 -ער עקיד'רדסכ ןופ ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןופ טַאמילק ןשיטילָאּפ םעד ןיא

 טינ עיסוקסיד-טַאטשלעדע רעד ןופ ןטנַאטוקסיד יד ןבָאה ,ןשינעטייב ןוא סעיזיוו

 ןּפַאכנָא טוואורּפעג ,ךיז טרעפטנערַאפ ,ךָאנרעד ןיילַא ךיז ןסימשעגּפָא לָאמ ןייא

 ןטָארעג ייז סע זיא לָאמַא .עיניל רעטרעדנעעג-יינ רעד ןופ דנַאר רעד ןָא ךיז

 ,טינ --- לָאמַא

 -םילוש ןצנַאג םעד ןעז ןעמ ןעק עיסוקסיד-טַאטשלעדע רעצנַאג רעד ןיא

 ,קיטירק רעשידיי שיטעווָאס רעד ןיא ,קיגַארט רעדָא ,ליּפש-םידרוי

 רעד ךָאנרעד טמוק ,ליּפשייב םוצ ,עיסוקסיד רעד ןופ גנוצעזרָאפ רעד ןיא
 זופ גנוניימ ןייז טרידיווערד רע .ןילַא ךיז "טרידיווער, ןוא גרעבניניפ רעקיבלעז
 ןטלַאהעג ןוא ןרעװָאשוװָאב ףיוא ןקוקמורַא ךיז ןפורעג טָאה רע ןעוו ,1927 רָאי
 ,טַאטשלעדע דוד ןגעק ןלייטרואראפ יד ןקיטכערַאב וצ ךעלגעמ רַאפ רעבָא
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 םעד ןיא .ךלהמ רעסיורג ַא ןעוועג ןיוש זיא 1920 ףוס זיב 1927 בױהנָא ןופ

 רעד ןיא סעטַאד ייווצ) רעוװָאשוװָאב ףסוי וצ יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ, לקיטרַא

 .צעד ,עװקסָאמ ,"סעמע;) ("גנוטכיד רעשירַאטעלַארּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג

 טפור רע .ןטַאטשלעדע ןגעוו ךיוא םירוביד ערעדנַא רָאג רע טדער (19230 ,6

 -נַאמָאר רעלַאטנעמיטנעס ַא ,טסיצילבוּפ-רעטכיד רעשיטסַאיזוטנע ןַא, ; ןיוש םיא

 ןקָאטיײװ יד ףיוא רעגָאלק ַא ,קיאָארעה רערענָאיצולָאװער ןופ רעגניז ַא ,רעקיט

 ,,טייהשטנעמ רעדנדייל רעד ןופ

 ןוא רעהַא -- עלומרָאפ עקיצנוק ,עלעניגירָא ןַא זיא ?טסיצילבוּפ-רעטכיד;

 ךיא -- ,לכש רעניילק ַא ,לכש רעסיורג ַא ,לכש ןייק טינ ,לכש ַא ָאי; ...ןיהַא

 עלעמיש הנעט רעד טימ טָא טימ --- "קיכלימ רעדָא קישיילפ רעדָא ,טינ ייטשרַאפ

 ןיא) קישטרָאדגיװ ןוא קישטניבור ,סרעכיװערַאמ-טסנוק ייווצ יד וצ סרעקאראס

 ןוא ןגרעבניניפ וצ ןדנעוו ךיז ןעמ ןָאק ("סניוועג עסיורג סָאד, ס'מכילע םולש

 רעטכיד ַא -- טַאטשלעדע ןעוועג טרָאפ זיא סָאװ : עגַארפ רעד ףיוא דײשַאב ַא ןכוז

 ? טסיצילבוּפ ַא יצ

 , ..ןָא טייג טכַאלש-רעטרעוו יד ןוא

 "אס עלעמיש ןגרעבניניפ טגערפעג עקַאט ,סיוא טזייוו ,טָאה ווָארינשוק .א

 -בוּפ -רעטכיד, ןופ גנולעטש ס'גרעבניניפ טריקַאטַא טָאה רע ...אישק סרעקאר

 ,"טסיציל

 ןַא) ?קיטסַאטנַאפ עשירעטכיד, לקיטרַא ןַא טימ ןייטשרוג .א ןעמוקעג זיא

 טקידיײיטרַאפ טָאה ןוא ,(1930 ,29 ץרעמ ,"סעמע};,) ,(ווָארינשוק .א 'ח םעד רעפטנע

 ,ןגרעבניניפ

 רַאפ , ּפָאק ןשימעלָאּפ ןרעטנוא לקיטרַא ןטייווצ ַא טימ סױרַא ווָארינשוק זיא

 רעדיוו טָאה רע ואוו ,(1931 ,2ג ץרעמ ,"סעמע,/) "גנונעקרענא רעקידנעטשלופ

 -ביד עשירַאטעלָארּפ עטשרע; עשידיי יד וצ גנולעטש ט'גרעבניניפ טריקיטירק

 רעדיוו םיא ןעמ טָאה --- טקידניזעג רעדיוו רע טָאה , ; טייטש קוסּפ ןיא יוװ ."רעט

 *. .. טפָארטשַאב

 טרעלקרעד ןוא עיניל עקניל עקידלקַאװ יד ןכיילגסיוא טוואורּפ ווָארינשוק

 -ַאטעלָארּפ עטשרע ערעזדנוא; זַא ,טײקשירַָאגעטַאק "רעקידנעטשלופ, רעד טימ

 בגא רע טָאה סָאד) ,רעטכיד עשינַאגרָא עטכע ןעוועג ןענייז רעטכיד עשיר

 -ַאשּפָא-"גנוטכיד עשינַאגרָא טינ ,עטכַאמעג ,, ןייז ראפ ןווָאקַאװטיל טגָאזעגנײרַא

 -ולָאװער טייצ רעייז רַאפ ןוא ןטנַאלַאט ןוא רעלטסניק עטסכעה ,(ּפ .א -- גנוצ

 ןענייז זרעפ םעד ןופ קינכעט ןוא םערָאפ ןופ טכיזניה ןיא וליפא , -- ."רענַאיצ

 ןוא רעטריצילּפמָאק ךס ַא ןעוועג רעטכיד עשירַאטעלַארּפ שטשרע ערעזדנוא

 ...?ןטעָאּפ עשידיי עקידרעטעּפש ךס ַא ןופ רעקידנעייגסיוארָאפ

 -כָאנ ןײלַא ךיז ןוא (דיל ?אידג-דח; ןיא יוװו) גרעבניניפ רעדיוו ןעמוקעג זיא

 סירָאמ, גנולמַאז ןייז ןיא .ןכיילגסיוא ןיילַא ךיז טװאורּפעג ,ןסימשעגּפָא לָאמַא

 ,ועיק) "רעדיל ענעבילקעג -- רעװָאשוװָאב ףסוי ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשטניוו

 ןיא ןיוש רע טגָאז ,ןרעפעפ קיציא טימ טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע סָאװ ,(1
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 -וושטניוו סירָאמ רעטכיד עשירַאטעלָארּפ ,ערענָאיצולָאװער יד , זַא .ריפניירַא םעד
 ןופ בייהנָא עמַאס ןיא ןפַאשעג ןבָאה רעװָאשוװָאב ףסוי ןוא טַאטשלעדע דוד ,יקס
 (?) בײהנָא עמַאס ןיא ןוא גנוגעװַאב רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד
 -ולָאװער עטשרע יד רָאנ טינ ןעוועג ןענייז ייז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 ."רעטכיד עשידיי (?) עטשרע יד ללכב רָאנ ,רעטכיד ערענָאיצ

 םעד ןגיובעגרעביא ,טרעפעפעגרעביא ןיוש רעפעפ ןוא גרעבניניפ ןבָאה ָאד
 עמָאס ןיא ןפַאש טנָאקעג טינ טָאה "גניליירד, רעד . .. עקרָאיװעוװ ַאל-ַא ןקעטש
 ןיא ןעוועג זיא ?בייהנָא עמַאס, רעד לייוו ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ביײהנָא
 עשידיי עטשרע יד ללכב/ ןוא ...רעירפ ךָאנ טשינ ביוא ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט4
 ..."ןבירטרעביא סָאװטע, ךיוא זיא סָאד .ןעוועג טינ סיוועג ייז ןענייז "רעטכיד
 םיא טָאה'מ ,ןרָאװעג ףירט דלעפנעזָאר גנולמַאז-רעדיל רעד ןיא ןיוש זיא ,בגא)
 ,(רעטכיד ?עשירַאטעלָארּפ, יד ןשיווצ ןסָאלשעגנייא טינ

 ןרידיווער ןווָאקַאװטיל ךיוא טגניווצ עיסוקסיד רעד ןופ סקניל ףיוא רעק רעד
 רֶע .רעטכיד ערענָאיצולָאװער עשידיי עטשרע יד ןופ גנוצַאשּפָא עוויטַאגענ ןייז
 רע .(174--172 'זז ,1921 ,עװקסָאמ) *ןטנָארפ ייווצ ףיוא , ךוב ןייז ןיא סע טוט
 -עג ַא ןיא קידנכיירטשרעטנוא סָאװ ,ןעוועג זיא רעלעפ ןייז זַא ,ןטרָאד טרעלקרעד
 ןטייקירעוװש עשירעלטסניק יד ,ןקעווצ עלעוטקַא עסיוועג בילוצ ,טנעמָאמ ןסיוו
 -רעד ןיא רע טָאה ,(רעװָאשוָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו) ייז ןופ עקינייא ייב
 ןשירעלטסניק ןפיוא ןוא ןטייז עקרַאטש ערעייז ףיוא; ןזיװעגנָא טינ טייצ רעבלעז
 ."קרעוו סנעמעלַא ערעייז ןופ ןײמעגלַא ןיא טרעוו

 -נדירפוצ ןעמעלַא טינ ךָאנ ןבָאה ןעגנורילומרָאפ עטרידיווער יד ךיוא רָאנ
 ...ןעגניז וצ טינ ביוא ,"ןגָאז , וצ ייז ןופ טַאהעג גנַאל ךָאנ טָאה רע ןוא טלעטשעג
 -עוװָאס רעד ןופ לודג-ןהכ ןרַאפ טנכעררַאפ ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא ווָאקַאװטיל
 -יווקניא-דנַארג, רעד יו טסואווַאב ןעוועג דנַאלסיוא ןיא זיא רע .קיטירק רעשיט
 ןגָאלש טזומעג ךיז ןײלַא רע טָאה ָאד ןוא .וװ .זא .א ,"רעגָאלש-תוקלמ, ,"רָאטיז
 ,ןָאט הבושת ןוא אטח'-לע

 עשיטסינומָאק עשידיי-טינ ןופ וליפא ןרָאװעג טריקַאטַא זיא וװָאקַאװטיל
 רעשידיי רעד ןיא רעביירש עשירַאטעלָארּפ עטשרע יד ןצַאשרעד-טינ; רַאפ רעריפ
 ןייז ןיא ָאקנעלַאװָאק .ב ןָאטעג טָאה סָאד .ץיוו ןייק טינ זיא'ס ,ָאי ,?רוטַארעטיל
 קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ןופ םונעלּפ ןפיוא טנעיילעג) ,גַארטרָאפ
 ,(1921 ,רעבמעצעד ןט29 םעד ,רוטלוק עשידיי רַאפ טוטיטסניא רעוועיק רעד ןופ
 ןיא שידיי ףיוא טקורדעגּפָא ןוא טצעזרעביא רעטעּפש טָאה טוטיטסניא רעד סָאװ
 ,טעלּפמַאּפ ַא

 -ָאיצַאנ יד ייב; : עקידנגלָאפ סָאד (41 טייז ףיוא) טרעלקרעד ָאקנעלַאװָאק
 טקנוּפ רימ ןבָאה ,ןטַארקָאמעדי-לַאנָאיצַאנ יד ייב ךיוא יו ,ןטסינוטרָאּפַא-לַאנ
 עשיטסילַאיצַאס ןוא עשיטַארקָאמעד עקיזָאד יד ןופ גנוצַאשרעד-טינ עבלעזיד
 ןיא רעביירש עשירַאטעלָארּפ עטשרע יד טצַאשרעד-סינ טָאה סע. .. ,ןטנעמעלע
 ַא טרעקַאלפעג טייצ ןייא טָאה סע .ווָאקַאװטיל 'ח רעד רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןגעוו עגַארּפ רעד םורַא רוטַארעטיל רעשיניַארקוא רעד ןיא ףמַאק רעגיקענטרַאה
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 -ולָאװער עּפורג יד ,"ףורוצ ןטשרע, םענעפורעג-ױזַא םענופ עּפורג יד ןפַאשּפָא

 יד סָאװ ,דָאירעּפ גירק-רעגריב םענופ רעביירש עשירַאטעלָארּפ ןוא ערענָאיצ

 טָאה ווָאמערפעי םעדצאנ רעד .קַאמושט ןוא ןַאלעי ןענייז ייז ןופ עקידנטיידַאב

 טָאה רע .רעדיל ס'נַאלעי ןופ טרעוװ ןשירעלטסניק םעד טנקיילעג ןצנַאגניא

 "ער רעד ןופ קישטשנַאבַארַאב רעד; לוטיב ןכעלטכַארַאפ טימ ןענַאלעי ןפורעגנָא

 ."שיצולָאוװ

 ןשיניַארקוא םעד ןופ דניז יד רַאפ ּפעלק טּפַאכעגנײרַא טָאה װָאקַאװטיל

 ביוא זַא ,סיוא טמוק עירָאעט סיָאקנעלַאװָאק טיול לייוו .ווָאמערפעי טסילַאנָאיצַאנ

 "עג ןיוש ןעמ זומ ,רוטַארעטיל רעשיניַארקוא רעד ןיא טריסַאּפ ךַאז ַאזַא טָאה סע

 ןעמ טָאה .ןעמ טניפעג טכוז'מ זַא ןוא .רעשידיי רעד ןיא לַאפ ןכעלנע ןַא ןעניפ

 ַאזַא טַאהעג רעבָא טָאה סע .,ןווָאקַאװטיל --- ווָאמערפעי ןשידיי ַא טכוזעגּפָא ךיוא

 ןבָאה ןרוטַארעטיל עשיניַארקוא ןוא עשידיי יד .תבש-טוג וצ שטַאּפ ַא יו ,תוכייש

 ןרָאװעג טעדנעװעגנָא זיא ָאד .ןגעוו-גנולקיװטנַא ענעדיישרַאפ רָאג טכַאמעגכרוד

 ,דָאטעמ רעשיגָאלַאנַא ,רעשינַאכעמ רעד

 ןשיוװצ סױטשנעמַאזצ ַא ; סע טָאה טניימעג ? טניימעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ

 ;עיצידַארט ןופ שינעכוז ַא ;טיײיקשיטעוװָאס ןוא טײקשירַאטעלָארּפ ףירגַאב םעד

 ַא ,עיניל ןייא ...עינָאמעגעה רַאפ ףמַאק -- ןוא עינַאמעגעה ןגעוו עיסוקסיד

 .עיניל עטרעפ ענעעזעג-טינ יד טגָאזעג רעירפ יו ןוא עטירד ַא ,עטייווצ

 .ב ןופ ךוב עשירעפמעק סָאד סױרַא ךיוא טייג 1921 רָאי ןבלעז םעד ןיא
 ."עיצולָאװער רעד ךָאנ דנַאלסור-סייוו ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד, יקסנַאשרָא
 ךָאנ דנַאלסור-סייוו ןיא עיזעָאּפ עשידיי, גנולדנַאהּפָא ןייז טקורדעגרעביא זיא טרָאד
 ,(5 .ב ,קסנימ ,טפירשטייצ) "גנושרָאפסיױא ןַא ןופ ןוואורּפ ,עיצולָאװער רעד

 -ירַאטעלָארּפ-ברע ןופ ןעגנוניישרעד עבלעזיד ןטרָאד טלדנַאהַאב יקסנַאשרָא

 עבלעזיד ןופ ךות ןיא ןוא ,דנַאלסור-סייוו ןיא עיזעָאּפ רעשיטלוקטעלָארּפ רעדָא רעש

 ןבירשעג רעבָא זיא'ס .ךוב ןייז ןיא ןייטשנָארב סָאװ ,סעיציזָאּפ עשיגָאלָאעדיא

 ?עקַאטַא, ס'נײטשנָארב יװ ,ןיזפרַאש ןוא ץנַאלג ,טנַאלַאט רעקינייװ ךס ַא טימ

 עטערקנָאק רעמ ןַארַאפ ןענייז ןטרָאד סָאװ ,הלעמ יד ךוב סיקסנַאשרָא טָאה ךָאד

 ןיא ?ףמַאק-ןליטס, רעד טריטנעמוקָאד רעמ זיא'ס .סעיצַארטסוליא ןוא ןטקַאפ

 ,דנַאלסור-סייוו

 ףסוי; :(גייווצנעזָאר) גייווצ .ר .א ןופ לקיטרַא רעד זיא ןזָאירוק טימ לופ

 ,"טלעוו עטיור;) "ןעלצרָאװ עשיגָאלָאעדיא-לַאיצַאס ענייז ןוא ןפַאש ס'רעווַאשוװַאב

 זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס, זַא ,טרעלקרעד גייווצ ,(207--204 'זז ,1921 .בעפ---.נַאי

 ןעוועג ,ס'רעוװָאשװָאב יו ,רעשינַאגרָא ןוא רעגנע ליפ זיא גנוטכיד ס'טַאטשלעדע

 םעניא דימת טדער טַאטשלעדע .סַאלק רעטעברַא םעד ןופ ןבעל ןטימ ןדנוברַאפ

 טיונ ןופ רעדליב עטערקנָאק, ךיוא טיג רע ואוו ,טַאירַאטעלָארּפ םעד ןופ ןעמָאנ

 רעטעברַא ףיוא רעדיל ענייז ןעגנוזעג ןעמ טָאה עקַאט רַאפרעד ןוא "ןייּפ ןוא

 ,"טעברַא רעד תעב;, ןוא ןעגנולמַאזרַאפ
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 ןייק טינ ןגָאמרַאפ רעדיל עטסרעמ ס'טַאטשלעדע זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס רעבָא

 רעמ סלַא ןטַאטשלעדע טנכיײצַאב רע ."ןייּפ ןוא טיונ ןופ רעדליב עטערקנָאק;

 .יוזַא טינ שיטקַאפ זיא סָאד סָאװ ,ןרעװָאשוװָאב ןופ וליפא רעטכיד ןשינַאגרָא

 טקנוּפ טגָאזעג 1924 ןיא טָאה ,ליּפשייב םוצ ,רעפעפ זַא ,ןעז רעטעּפש ןלעוו רימ)

 ,(ןגייווצנעזָאר ןופ ךוּפיה םעד

 ױזַא .טַאטשלעדע; זַא ,טרעלקרעד גייווצ סָאװ ,תמא טינ ךיוא שיטקַאפ זיא'ס

 ןשיטילָאּפ וצ ,סעיצַארטסנָאמעד וצ ,ןקיירטס וצ ןפורעג טָאה ,יקסוועשטניוו יו

 (רענגעג רעלעיּפיצנירּפ ַא ןעוועג טסיכרַאנַא סלַא זיא רע ןכלעוו ןופ) ?ףמַאק

 רעטנוא טייצ עסיוועג ַא ןעוועג , זיא טַאטשלעדע זַא ,תמא טינ רעדיוו שיטקַאפ זיא'פ

 םעד ט'רזח'עגרעביא רע טָאה סָאד ."ןעיידיא עשיטסיסקרַאמ ןופ גנוקריוו רעד

 ,1930 ןיא ןטַאטשלעדע ןגעװ ךוב ןייז ןיא טכַאמעג טָאה יקסרוגָא .ש סָאװ ,תועט

 עיסוקסיד רעד ןופ לכה ךס ס'קירע ;

 גנַאגוצ רעיינ ַא ןוא עיניל רעקניל רעמערטסקע רעד ןופ גנַאגּפָא רעפרַאש ַא

 טסקעט םעד ןגעוװ; גנולדנַאהּפָא עכעלריפסיוא ס'קירע סקַאמ ןעוועג ןיוש זיא

 ,קסנימ ,5--4 .מונ ,"ןרעטש;) "רעביירש עשירַאטעלָארּפ ערעטלע ערעזדנוא ןופ

 םעד ןופ לכה-ךס ַא רַאּפ לטיּפַאק ןטשרע םעד קעװַא רע טיג ןטרָאד ,(1

 .רעביירש-רעטעברַא ערעטלע יד םורַא עיסוקסיד רעד ןיא ּפַאטע ןטכַאמעגכרוד

 טייקכעלנעזרעּפ-רעקיטירק עקידנרינימָאד ,עלַארטנעצ יד טרעװ קירע

 רעדָא ,עיניל רעיינ רעד ןופ םַארגָארּפ יד ןרילומרָאפ ןוא ןריזילַאטסירקוצסיױא

 קיטירק רעשידיי-שיטעווָאס רעד דצמ גנואיצַאב רעד ןיא דָאירעּפ ןטירד םעד ןופ

 ."ןרענָאיּפ, ערעדנַא יד ןוא ןטַאטשלעדע וצ

 ערעטלע יד םורַא עיסוקסיד יד ןָא ןיוש טייג רָאי רָאּפ ַא; : טרעלקרעד קירע
 יז .רעווָאשווװָאב ,טַאטשלעדע ,יקסוועשטניוו -- רעביירש עשירַאטעלָארּפ עשידיי

 ןענייז ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו ליפוצ -- רעדנַאנַאפ רעדיו טציא ךיז טרעקַאלפ

 ןרָאװעג ןביוהעגפיוא ןענייז סע --- ןוא יקסוועשטניוו ןופ השורי רעד טימ ןדנוברַאפ

 ןואורּפ עטשרע יד ןָא ךיז ןקרעמ סע ;קיסַאלק ןוא השורי ןופ סעגַארּפ יד

 ןדעי ןופ עימָאנָאיזיפ עשירעלטסניק-שיגָאלָאעדיא יד ןענעכייצרַאפ ןוא ןצַאשוצּפָא

 רעקידנעטשלופ רַאפ, ףמַאק רעד ,ךעלדנע ןוא ;:רעטכיד עטנָאמרעד יד ןופ

 רעקידנעטשלופ ַא וצ ןריפ ןזומ טעוו ,ךייה רעיינ ַא ףיוא ןביוהעגפיוא ,"גנונעקרענא

 רעשידיי רעד ןיא סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד ןופ עמעכס רעצנַאג רעד ןופ עיזיווער

 ,"ןרָאי רע60 יד טניז רוטַארעטיל

 טמענ רָאנ טינ ןוא ."ןרענָאיּפ, יד ןריצנערעפיד ףרַאש ןיוש טוואורּפ קירע

 רע רָאנ ,םכילע םולש ,ץרּפ ,עלעדנעמ רעקיסַאלק יד עמעכס רעד ןיא ןיירַא רע

 יו ,"ןסַאלק ערעדנַא ןופ רעביירש; ענעפורעג-יױזַא יד ןופ ךס ַא ןיוש טנכיײצַאב

 קיטייצכיילג טעמכ, .רעביירש עשירַאטעלָארּפ יד ןופ ?רעפיולטימ, יװ ,םיפתוש

 יד -- ,רע טגָאז ,ךיז טזיײװַאב רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טימ

 -ריבניילק עטריזילַאקידַאר יד ןופ רוטַארעטיל יד ,רוטַארעטיל עשירעפיולטימ
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 םעד ןיא ;רעגַאל ןשירַאטעלָארּפ םעד ןיא רַאּפשנָא רעייז ןכוז סָאװ ,ןסַאמ עכעלרעג

 .?עיצולָאװער רעד ןופ רעגַאל

 יָארּפ רערעטלע רעד ןופ יאס --- רעטייוו רע טביירש --- ןעמעלבָארּפ עדייב,

 קינייװ ךָאנ ןענייז --- רעפיולטימ ערעטלע יד ןופ יַאס ,רוטַארעטיל רעשירַאטעל

 ,."לקנוט שּפיה ןוא טשרָאפעגסיױא

 יז רעבָא ,"ןציטָאנ עשיפַארגָאילביב, ןפורעגנָא גנולדנַאהּפָא יד טָאה קירע

 ןעגניירב טינ ָאד ןָאק ךיא סָאװ דָאש ַא ,סָאד יו רעמ ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג ןענייז

 עשיטסיסקרַאמ-שיטעװָאס ַא ןרָאװעג ןבעגעג שיטקַאפ ןיא סָאד ,ןטַאטיצ ךָאנ

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ עטכישעג רעלַאטנעמונָאמ רעקיטיײזלַא ןַא רַאפ עמעכס

 ןעוועג טלָאװ ןוא ןביײרשוצנָא טעװענַאלּפעג עקַאט טָאה קירע סָאװ ,רוטַארעטיל

 ,טיוט רעשיגַארט ,רעקיטייצירפ ןייז טינ ןעוו ,ןכעלקריוורַאפ וצ חוכב

 עקרָאיוװעװ .א ןופ ןעגנורעלקרעד עװַאקישט ךָאנ רימ ןעניפעג 1922 רָאי ןיא

 טריזימעלָאּפ רע ,(52--49 'זז ,וועיק-װָאקרַאכ) ?םערוטש ןיא, ךובלמַאז םעד ןיא

 רעד ןגעוו ןעגנוגָאזסױרַא ס'גרעבניניפ ןופ גנוקידייטרַאפ ס'נייטשרוג ןגעק ןטרָאד

 .רעטנוא טינ ךָאנ ךיז טיג רע ,ןטַאטשלעדע ןוא ןיקסוועשטניוו ןופ גנוטכיד

 רעסיורג ַא זיא םזיכרַאנַא ס'טַאטשלעדע זַא ,רעבָא ןיוש טסַײװ עקרָאיוװעװ

 םיא רַאפ ןכוז רע טוואורּפ .טרָאּפסַאּפ ןשירַאטעלָארּפ סרענָאיּפ םעד ףיוא קעלפ

 ןייז ןיא .גנולעטש עקידרעירפ ןייז ןקיטכערַאב ןוא תובָא-תוכז (ךיז רַאפ רעדָא)

 -ָארּפ עטשרע יד ןופ רענייא -- טַאטשלעדע דוד) רעפמעק-רעטכיד רעד, לקיטיַא

 ,(1932 ,17 .טקָא ,װָאקרַאכ ,ןרעטש) ?(טיײצרָאי ןט40 ןייז וצ -- רעטכיד עשירָאטעל

 טלָאװ ,ןטינשעגרעטנוא םיא גנוי ױזַא טיוט רעד טינ טלָאװ; זַא ,רע טרילוקעּפש

 ןשיטסיכרַאנַא ןוא ןשיטסיקלָאפ לסיב ןדמערפ םעד ןופ ךיז טיײרפַאב רעכיז רע

 ןעלקיװרעדנַאנַאפ יאס טרעטשעג םיא טָאה לרוג רעשיגַארט ןייז רעבָא .שזַאגַאב

 ןרעטיילסיוא קידנעטשלופ יאס ,טפַארק עשירעלטסניק ןייז טיירב רעצנַאג רעד ןיא

 ,?גנואיושנָא-טלעוו עשירַאטעלָארּפ ןייז
 -סיד רעד ןופ גנַאג ןשיגַארט ןוא ןשיגַאזגיז ןרַאפ סערעטניא ןסיוועג ַא ןופ

 (19231 טסוגיוא ןיא ןבירשעג) ריפניירַא םעד ןיא גנורעלקרעד יד ךיוא זיא עיסוק

 ןטרָאד ."קיטירק עטערקנָאק גנולמַאז ַא --- ןוואורּפ; ךוב:ןייז וצ יקסווָאקושז .ס ןופ

 -ניק ןפיוא רעלעפ ןקיסָארדרַאפ עמַאס; ןייז רַאפ טלַאה רע זַא ,יקסווָאקושז טגָאז

 יד וצ גנואיצַאב עקיניזטכייל יד ללכב ןוא ןצעשגנירג סָאד --- טיבעג ןשירעלטס

 -ווָאב ,יקסוועשטניוו : רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ןופ עכעלרעה

 טָאה רע סָאװ ,גנונעקרענא יאדווא טמוק ןעקרָאיװעװ ןוא ,טַאטשלעדע ,רעװָאש

 ןיימ רעבָא קידנקעדפיוא .רעלעפ ןיימ טריקסַאמעד (! לופטנעמַארעּפמעט גונעג

 עשיגָאלָאדָאטעמ עטסבָארג יד טזָאלרעד ןיײלַא עקרָאיװעװ 'ח רעד טָאה ,רעלעפ

 זיא גניליירד םעד ןופ גנופַאש יד זַא ,החנה יד ןזייוורעד וצ קידנדנעוװנָא ,,ןרעלעפ

 ,םענעפלָאהַאבמוא םעד -- גנוטכיד רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ןופ קיסַאלק יד

 ."דָאטעמ ןשיגָאלַאנַא ןשינַאכעמ לעמרָאפ

 -שיטירק ס'דנאלרוק ךיוא זדנוא רַאפ זיא סערעטניא ןקידנטיײדַאב ַא ןופ
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 -ָארּפ עשידיי עטשרע יד ןגעוו םעלבָארּפ רעד וצ, טכיזרעביא רעשיפַארגָאילביב
 ,6---5 .מונ ,1934 ,קסנימ ,"טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ ןפיוא,) ?רעטכיד עשירַאטעל
 עקינייא ןע'לכה-ךס'רַאפ וצ טכוז; רע זַא ,ןטרָאד טגָאז דנַאלרוק ,(1823--150 'יזז
 קיטירק רעזדנוא ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ ,עיסוקסיד רעד ןופ סעיניל-טנורג
 רעטעברַא עשידיי עטשרע יד ןופ עלָאר ןוא גנוטיידַאב ,רעטקַארַאכ םעד ןגעוו
 ךעלריפסיוא טלדנַאהַאב רע ."טַאטשלעדע ,רעװָאשווָאב ,יקסוועשטניוו -- רעטכיד
 ,קירע ןוא ןײטשנָארב ,ווָאקַאװטיל ,יקסנַאשרָא ,ווָאניסונ ןופ ןעלקיטרַא יד

 רעד ןיא סעיפַארגָאיב ס'ווָאניסונ ףרַאש סרעדנוזאב טלייטרוארַאפ דנַאלרוק
 -רעד-טינ ןופ ןרעטסומ, סלַא 1929 ןופ ?עידעּפָאלקיצנע עשירַארעטיל, רעשיסור
 ."רעטכיד-רעטעברַא עקיזָאד יד ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעטלּפירקרַאפ רערַאבזָאל
 טביוהרעד ןרעװָאשװַָאב ןופ עיזעַאּפ יד , זַא ,.ב .צ ,ןבירשעג ווָאניסונ טָאה ןטרָאד
 רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד ןופ רעבײהנָא יד ןופ גנופַאש רעד רעביא ךיוה ךיז

 .?טַאטשלעדע-יקסוועשטניוו --- עיזעָאּפ
 ןרַאגלואו ןופ םעלק ןיא, ןייז רַאפ ןיקסנַאשרָא וצ תונעט טָאה דנַאלרוק

 דניז עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עשיטסיכרַאנַא יד ןעזרַאפ םעד בילוצ ןוא ?םזיצינַאכעמ
 רַאפ ןיקסנַאשרָא רעבָא טביול רע .רעביירש *עשירַאטעלָארּפ, ערעטלע יד ןופ

 -ַאטעלַארּפ עשירענָאיּפ יד ןופ ןעגנוקריוו יד ףיוא ןזייוואוצנָא רעטשרע רעד ןייז

 -רעגריב ןופ דָאירעּפ םעד ןיא רוטַארעטיל רעשיטעווָאס רעד ףיוא רעטכיד עשיר
 שטָאכ ,ןרענָאיּפ יד ןריטיליבַאער רַאפ ףמַאק םעד ןבייהנָא רעטשרע רעד ןוא ,גירק
 ,ןפוא ןטפַאהרעלעפ ַא ףיוא ןָאטעג סָאד טָאה רע

 טינ ןרַאפ ןוא ןרענָאיּפ יד ןצַאשרעטנוא רַאפ רע טריקיטירק ןווָאקַאװטיל
 ,טעברַא עלעיצעּפס ןייא ןייק ייז ןגעוו ןבײרשנָא

 ףיוא ,ןרעלעפ עבלעזיד דנַאלרוק טניפעג *עקַאטַא; ךוב ס'נײטשנָארב ןיא

 ףרַאש טריקיטיױק דנַאלרוק .רעירפ ךס ַא ןזיוועגנָא ןיוש טָאה קירע סקַאמ עכלעוו

 -ירעמַא יד זַא ,ט'הנעט דנַאלרוק ."סעיניל עטעקַאנ, ןופ עירָאעט ס'נייטשנָארב
 -שירָאטיר סיואכרוד טינ ,זָאלרעגייטש ןצנַאגניא ןעוועג טינ ןענייז ןרענָאיּפ רענַאק

 דמערפ טינ יאדווא ייז ןענייז ?ןדייל םערוטש עלעודיווידניא, ןוא שירָאטַאמַאלקעד
 -רַאפ , ,"קָאלג-טנווַא רעד, ס'טַאטשלעדע ,רע טגָאז ,ןענָאמרעד וצ גונעג .ןעוועג
 .ןרעװָאשװָאב ןופ טדערעגּפָא ןוא ,"גנונעפָאה עטצעל ןיימ,, ,"רעלדָא רעטעדנואוו
 רעד ףיוא ןזייוואוצנָא רעטשרע רעד ןייז רַאפ ןענייטשנָארב רעבָא טביול דנַאלרוק

 .ןפוא ןטפַאהרעלעּפ ַא ףיוא שטָאכ ,ערעדנַא יד ןוא ןטַאטשלעדע ןופ עזָארּפ
 םעד ןיא "*עקַאטַא, ךוב ןופ ןרעלעפ ענייז טריקיטירק ןיילַא טָאה ןיײטשנָארב)
 --- 1932 ןיא קסנימ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךובלמַאז ןשיטסיװגניל-שירַארעטיל

 ןופ טסקעט םעד ןגעוו; טעברַא ס'קירע קרַאטש ךיוא טביול דנַאלרוק ,(ּפ .א
 ."רעביירש עשירַאטעלָארּפ ערעטלע ערעזדנוא

 קיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע ןגעוו = .ד

 ס'טַאטשלעדע ןגעוו לקיטרַא ס'נַאטיװעל לכימ טניישרעד 1934 רָאי םעד ןיא
 רעד ,(4--3 .מונ) ?עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ, לַאנרושז ןיא "קיטסיצילבוּפ
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 ןיוש זיא לקיטרַא םעד ןיא .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ רעוועיק םעד ןופ ןַאגרָא

 -יּפשרַאפ ןוא גנופרַאשרַאפ עקידרעטייוו ַא ,עיזיווער עײנילגָאּפש ַא טרעּפועקרַאפ

 .עיניל רעטירד רעד ןופ גנוצ

 טנכיײצַאב ךָאנ ןטעברַא עטצעל ערעייז ןיא ןבָאה דנַאלרוק ןוא קירע וליפא

 ,עשירַאטעלָארּפ טנורג ןיא סלַא רעביירש עשירענָאיּפ רענַאקירעמַא ערעטלע יד

 רעבָא .ןגױנּפָא עכעלרעגריבניילק ןֹוא עשיטסיכרַאנַא ערעייז ףיוא טקוקעג טינ

 : ךַארּפש-טערקעד ַא ןיא ןַאטיװעל ןיוש טױעלקרעד לקיטרַא םעד ןיא

 טנָאקעג טינ רע טָאה טסיכרַאנַא ןַא סלַא ןוא ,ןעוועג טינ זיא טַאטשלעדע,/ |

 -נוא ןופ עקינייא טניורקעג םיא ןבָאה'ס יו ,רעביירש רעשירַאטעלָארּפ ןייק ,ןייז

 ,."קיטסיצילבופ ס'טַאטשלעדע םעד ןגעוו טדער טלוב סרעדנוזַאב .רעקיטירק ערעזד

 ריפניירַא רעד זיא לקיטרַא רעד זַא ,טרעלקרעד טרעוו גנוקרעמַאב-סופ ַא ןיא

 עכלעוו ,קרעו ס'טַאטשלעדע ןופ דנאב ןטירד םעד ןיא קיטסיצילבופ לײטּפָא םוצ

 ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס רעד ךרוד קורד םוצ ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענייז

 ןיא ןעניישרעד ןכיגניא ןלעװ עכלעוו ןוא טוטיטטניא רעוועיק םעד ןופ קיטירק

 זיא קורד םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןופ ךשמ ןיא זַא ,טסייה סָאד ."סעמע} גַאלרַאפ

 זַא טָא ,ןטַאטשלעדע וצ גנואיצַאב רעד ןיא שינערעקרעביא עיינ ַא ןעמוקעגרָאפ

 עשיטעווָאס-שידיי רַאפ ןייטשלכיורטש ןימ ַא ןרָאװעג שממ טַאטשלעדע זיא

 ...רעקיטירק

 ןיא ןײרַא רימ ןביג, קיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע ןופ זַא ,טביירש ןַאטיװעל

 45 לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ לטירד ַא ךרע ןַא זיולב עבַאגסיױא רעקיטציא רעד

 ,"ָאד ןבעג וצ קירעביא רַאפ רימ ןטלַאה, ןעלקיטרַא ערעדנַא עלַא ."ןעלקיטרַא

 יד טימ טדיזימעלָאּפ ןוא םזיכרַאנַא ןרַאפ ?לעיצעּפס, ןטרָאד טריטיגַא רע לייוו

 ןיא וליפא זַא ,רעטייוו טגָאז ןַאטיװעל .ערעל רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רענגעג

 -סיכרַאנַא יד ןגיוא יד ןיא ךָאנ ךיז ןפרַאװ ,טקורדעג ָאי ןרעוו סָאװ ,ןעלקיטרַא יד

 ןוא םוילַאטיּפַאק ןגעק ןטעלּפמַאּפ עפרַאש ןענייז ייז שטָאכ ,ןצנעדנעט עשיט

 ."ןגָאלּפ ענייז

 רענײמעגלַא ןַא טימ ריפניירַא םעד ןיא עקַאט ךיז טמענרַאפ ןַאטיװעל ןוא

 עטקורדעג יד ןיא ןטנעמעלע עשיטסיכרַאנַא יד ןופ ןוא םזיכרַאנַא ןופ קיטירק

 ןיוש זיא ןשינערָאװַאב יד ןוא קיטירק רעפרַאש רעד טימ וליפא רעבָא ,ןעלקיטרַא

 -רַאפ .ןעלקיטרַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןענישרעד טינ לָאמנייק דנאב רעטירד רעד

 ... טנעמוקָאד ַא יו ריפניירַא רעטיירגעגוצ רעד זיולב זיא ןבילב

 רעד ןיא גנורעדנע עלעיּפיצנירּפ ,עפרַאש יד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװרַאפ

 יד ןופ גנוניױרקטנַא רעקידמיצולּפ רעד ןיא קידלוש זיא סָאװ רעדָא רעוו ? עיניל

 ןעמ ןָאק רעפטנע ןַא ?"ערענָאיצולָאװער, זיולב ףיוא רעטכיד *עשירַאטעלַארּפ

 -גביוא רעד ךָאנ דלַאב ןענַאטיוװעל ןופ גנורעלקרעד רעקידנגלָאפ רעד ןיא ןעניפעג

 | : עטַאטיצ רעטכַארבעג

 רעכעלדנעש ןייז :םזיכרַאנַא םעד ןופ עיצולָאװע עקידרעטייו יד,.,,

 ,1918--1914 המחלמ רעד תעב ןטסילַאירעּפמיא יד ןופ טייז רעד ףיוא גנַאגרעבירַא

 סיירפיוא רעד ,טכַאמנטַאר רעד ןגעק םזיכרַאנַא םעד ןופ ףמַאק רעטרעטיברַאפ רעד
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 "קַא רעד ,ענישטשוָאנכַאמ יד ,רָאי 1919 ןיא קָאלואערעּפ יקסוועיטנָאעל ףיוא

 -מַאק עשיטעווָאס-יטנַא עטסכעלסעה יד ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ לײטנָא רעטסוויט

 עטצעל יד זיולב ןעמענ לָאז ןעמ ןעוו ,וליפא ןוא ,ןרָאי עטצעל יד רַאפ סעינַאּפ

 תעב עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ גנולדנַאה עשירעטעררַאפ יד) ןשינעעשעג

 סָאד -- (1924 ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשינַאּפש םעד ןופ דנַאטשפיוא ןשידלעה םעד

 ?, ..םויכרַאנַא םעד ןופ רעטקַארַאכ ןשירַאטעלָארּפ-יטנַא םעד ףיוא טקעד

 -- ?עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ גנולדנַאה יד, -- עטצעל עמַאס סָאד

 טרַאעג טינ םענייק טלָאװ סע .שינערעקרעביא יד ןײטשרַאפ וצ לסילש סָאד זיא

 ץעגרע יצ ,עקירעמַא ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ ףמַאק רעד דנַאברַאפ ןטעוװָאס ןיא

 ףֿמַאק רעשיטסיכרַאנַא רעד רעבָא .ןעגנוריגער עשיטסילַאטיּפַאק ןגעק ,שרעדנַא

 -ַארּפ ַא ןגעק עינַאּפש ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןופ ףמַאק רעד ,טכַאמנטַאר רעד ןגעק

 ןיוש זיא סָאד ...שרעדנַא סעּפע רָאג ןעוועג ןיוש זיא --- גנוגעװַאב רעשיטעווָאס

 ןבירשעג טָאה ןַאטיװעל ןעוו ,1924 ןיא רַאפעג עלעוטקַא ןַא יו ןרָאװעג טכַארטַאב

 ןעגנוטייצ יד ןיא ןָאנביױא םעד ןעמונרַאפ עינַאּפש ןופ סעיינ יד טָאה ,לקיטרַא םעד

 ,געט ענעי ןופ

 ַא סלַא ןלַאפעג רָאג ןפוא ַאזַא ףיוא זיא *טײקשירַאטעלָארּפ , ס'טַאטשלעדע

 יד ןופ ןעגנולדנַאה יד בילוצ ,1924 ןיא עינַאּפש ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ןברק

 עכעלנע ךס ַא ףיוא טכיל ַא ךיוא טפרַאװ סָאד ,ןטסיכרַאנַא עשיסור ןוא עשינַאּפש

 ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס םעד ןיא ןעגנורעדנע-עיניל עקידרעירפ

 גנושרַאפ-טאטשלעדע יד .ח

 ןענייז גנושרָאפ-טַאטשלעדע רעשיטעווָאס רעד ןופ טעברַא-גנוניורק יד

 ןבָאה סָאװ ,"קרעוו ענעבילקעג; ס'טַאטשלעדע ןופ רעדנעב ייווצ עטשרע יד ןעוועג

 "סעמע, רעװקסָאמ ןיא 1925 ףוס ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד וצ לזמ םעד טַאהעג ךָאנ

 ,גַאלרַאפ

 רַאפ עיצקעס רעד ךרוד ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא עבַאגסױא-טַאטשלעדע יד

 רוטלוק רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רַאפ טוטיטסניא םייב קיטירק ןוא רוטַארעטיל

 ןוא ,רמרמ .ק ,ןַאטיוװעל .מ ךרוד -- עימעדַאקַא-טּפַאשנסיוו רעשיניַארקוא רעד ןופ

 ,יקסנַאירב .ש טיירגעגוצ טָאה ןטסקעט יד .קירע .מ

 דוד; ,"עיצקַאדער רעד ןופ טרָאװרָאפ; ַא טַאהעג טָאה דנאב רעטשרע רעד

 ?טאטשלעדע דוד ןופ ווירב? ןוא "רמרמ ןמלק ןופ (עיפַארגָאיב) טַאטשלעדע

 ןַא טַאהעג טָאה (רמרמ ןמלק ןופ טלעטשעגפיונוצ) דנאב רעטייווצ רעד

 -לעדע ,ווָאליב .ש ןופ "געוו רעשירעטכיד ס'טַאטשלעדע/ ריפניירַא ןכעלריפסיוא

 םעד ןגעוװ, יקסנַאירב .ש ןופ לקיטרַא ןַא ןוא רעדיל עשיסור ןוא עשידיי ס'טַאטש

 ."צוָארּפ ןוא רעדיל ס'טַאטשלעדע .ד ןופ טסקעט

 םעד טלעטשעגנעמַאזצ ןבָאה ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע

 עשיטילָאּפ בילוצ (ךעלבעטשכוב) קורד ןופ סױרַא טינ ןיוש זיא סָאװ ,דנאב ןטירד

 .ןשינעעשעג ןוא םימעט
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 ןוא ,המכסה רעלופ רעד טימ) קירע סקַאמ זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד ייברעד

 םעד ןופ רָאטקעריד ,גרעברעביל .י רָאסעּפָארּפ ןופ עציטש ןוא ףליה רעדיווטעי
 זיא (ןַאשזדיב-ָאריב ןופ טנעדיזערּפ רעקידרעטעּפש רעד ןוא ,טוטיטסניא רעוועיק

 ןופ רעיוב ןוא רענעשזניא ,טקעטיכרַא ,רָאטַאריּפסניא ,רָאטַאיציניא רעד ןעוועג
 ,ןלַאירעטַאמ יד ןוא ץרמרמ ןָא רעבָא .טנעמונָאמ-טַאטשלעדע ןכעלטפירש םעד
 טנָאקעג טינ לָאמנייק טקעיָארּפ רעד טלָאװ ,וועיק ןייק טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ

 .ןעמוק דנַאטשוצ

 טרעלקרעד טרעוו דנאב ןטשרע םוצ *עיצקַאדער רעד ןופ טרָאװרָאפ ,, םעד ןיא

 : עקידנגלָאפ סָאד
 ןעוועג ןענייז טיבעג םעד טָא ףיוא קיטירק רעד ןופ טעברַא םצע רעד ןיא;

 רעד ןופ טיײדַאב םעד ןצַאשרעד-טינ סָאד) ןימ ןטכער ןופ יַאס ןרעלעפ עשּפיה
 ןטכער-?שישטַאקניל, ןופ יַאס ,(גנוטכיד רערענָאיצולָאװער רעשידיי רערעטלע
 ןופ טײדַאב םעד ןצַאשרעביא אלימב ןוא גנַאגוצ רעשיטירק-טינ רעד) רעטקַארַאכ

 -רעגריבניילק ללכב ןוא עשיטסיכרַאנַא יד ןרימשרַאפ סָאד ,השורי רעקיזָאד רעד
 ,(יקסוועשטניוו ,רעװָאשווָאב ,טַאטשלעדע ןופ גנופַאש רעד ןיא ןטנעמעלע עכעל
 רעד ןופ טניל ןיא ,שיטירק --- ןייז ףרַאד עבַאגסיוא רעזדנוא ןופ ליצ-טנורג רעד
 טײטַאב ן'תמא םעד ןרָאלקוצסױא ,השורי-רוטלוק רעד ןגעוו ערעל רעשינינעל

 ךיוא יו ,רעביירש ערענָאיצולָאװער ערעטלע יד ןופ השורי רעד ןופ טרעוו ןוא
 ןיא ןוא רוטַארעטיל רערענָאיצולָאװער רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןיא טרָא רעייז

 ,?רוטַארעטיל רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד

 ,תורוש יד ןופ עיגָאלַאנימרעט עשיטסיסקרַאמ יד טרירפישעד ןעמ ןעוו

 "לעדע עגונב קיטירק רעשיטעווָאס רעד ןיא ןדָאירעּפ יירד יד סיוא רימ ןעניפעג

 -ָארּפ ַא זיא רע ,(גנַאגוצ רעטכער) רעטכיד ןייק טינ ןצנַאגניא זיא רע -- ןטַאטש

 ןייק טינ רָאנ ,רעטכיד ַא ָאי זיא רע ,(גנַאגוצ רעקניל) רעקיסַאלק רעשירַאטעל

 רעשימעדַאקַא רעד ןופ גנַאגוצ רעד) רערענָאיצולָאװער ַא זיולב ,רעשירַאטעלָארּפ

 ןוא ןץתולצנתה ,ןשינערָאװַאב יד ןופ רעבָא ,(1925 ןיא עבַאגסױא-טַאטשלעדע

 -ןשיווצ ערענעלק ךס ַא ןעוועג ךָאנ ןענייז סע זַא ,ןעז ןעמ ןָאק סעיצַאקיפידָאמ
 ,סעיצַאניבמָאק ןוא סעיצַאירַאװ עטסקיטרַאנדײשרַאפ יד ןופ סעיניל

 ןגעוו טינ רעמ ןיוש ךיז טדער ,רעדנעב עדייב יד ןיא יװ ,עטַאטיצ רעד ןיא

 טצעזעגרעטנורַא ןענייז ייז רָאנ ,רעביירש עשירַאטעלָארּפ ןגעוו יוװ ,ןרענָאיּפ יד

 ס'רמרמ ןיא דלַאב ןוא .רעטכיד ערענָאיצולָאװער זיולב ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג

 לָאמ ייווצ סָאד טרעוו דנאב ןטשרע םעד ןיא עיפַארגָאיב ס'טַאטשלעדע וצ ריפניירַא

 ןייק ןעוועג טינ זיא טַאטשלעדע, :טגָאזעג טרעוו לָאמנייא .ןכָארטשעגרעטנוא

 (?) ?רַאטנוב רעכעלרעגריבניילק ַא ןעוועג זיא רע .רעטכיד רעשירַאטעלָארּפ

 ןיא םיא סָאװ ,טסיכרַאנַא רעד טַאטשלעדע זַא ,רָאלק זיא סע, :לָאמַאכָאנ ןוא

 ןגָארטעג טָאה םזילַאיצָאס ןייז סָאװ ןוא םזיסקרַאמ םעד ןופ ערעל יד ןעוועג דמערפ

 ןייק ןייז טנָאקעג טינ טָאה ,רעטקַארַאכ ןשיטע-ךעלרעגריבניילק ןקידלּפענ ַא

 ."רעביירש רעשירַאטעלָארּפ

 ןעגנושטייטסיוא ןוא ןעגנורעלקרעד עכעלנע ערעדנַא ךס ַא ןוא סָאד רָאנ
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 רעד ןיא .עיניל רעיינ רעד טלָאצעג טָאה רמרמ סָאװ ,זניצ יד ןעוועג ןענייז

 ןרַאפ ןוא ,עביל ןוא טעברַא טימ טלעוו ַא ןָאטעגנײרַא רעבָא רע טָאה עיפַארגָאיב

 ןייז רעשרָאפ עקידרעטייוו עלַא םיא ןלעוװ לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגפיונעצ ןסיורג

 ,רַאבקנַאד

 לָאז ןטַאטשלעדע ןֹופ קיטירק רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןופ *לגיּפש רעד , ידכ

 בעגוצ ןזומ ָאד ךיא לעװ ,דליב עצנַאג ןוא עקיטכיר סָאד ןעלגיּפשּפָא תמאב

 רעוועיק ןיא טנַאריּפסַא ןַא ןייז וצ ןלַאפעגסיוא זיא לרוג ןיימ ףיוא .םיטרּפ עסיוועג

 טייצ ןייא ןיא טעמכ ,טסייה סָאד ,1935 ןוא 1924 ,1933 ןרָאי יד ןיא טוטיטסניא

 טָאה רע ןוא םיא ןופ רעירפ םישדח לָאצ ַא ןעמוקעג וועיק ןייק ןיב .ןץ'רמרמ טימ

 רעבלעז רעד ןיא קידנטעברַא .רימ ןופ רעטעּפש םישדח לָאצ ַא וועיק ןזָאלרַאפ

 ,טּפיוה רעד ןעוועג זיא קירע סקַאמ ואוו ,קיטירק ןוא רוטַארעטיל רַאפ עיצקעס

 "עד ךיא סייוו .?טקַאבעג; עבַאגסױא-טַאטשלעדע יד ןגיוא עניימ רַאפ ךיז טָאה

 .עסיורג רעייז ןעוועג ןענייז רעכיב-טַאטשלעדע יד ןופ הדיל-ילבח יד זַא ,רעביר

 טבעלעגרעביא ייז בילוצ טָאה ךוא ; תורצ ךס ַא טאהעג רעכיב יד ןופ טָאה רמרמ .ק

 ,ןטייצ ערעווש ךס ַא

 ןייז טימ קיטרַאפ ןעוועג רמרמ ןיוש זיא 1924 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא

 -דנַאטש ןשיטסיסקרַאמיגנערטש םעד ןופ רעבָא ,ןטַאטשלעדע ןופ עיפַארגָאיב

 לָאמַא טָאה קירע סקַאמ סָאװ ,תונורסח עכעלנע ריא ןיא ןענופעג ןעמ טָאה טקנוּפ

 ןופ עיצקַאדער עניײמעגלַא יד .,עיפַארגָאיב-יקסוועשטניוו ס'רמרמ עגונב ןזיװעגנָא

 -על .קירע ןוא רמרמ ,ןַאטיוװעל ,יקסרוגָא .ש ןופ ןענַאטשַאב זיא עבַאגסיױא רעד

 ,עיפַארגָאיב ס'רמרמ ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא רעד ןעוועג רעבָא זיא ןַאטיוװ

 ,םעלַא ןוא ץלַא ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה רעד ןעוועג זיא קירע ןוא

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה עיצקעס רעשירַארעטיל רעד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא

 ןיא דנזעװנָא ןייז ןגעלפ סע .טעברַא רעד ןופ גנַאג םעד ןגעוו ןטכירַאב ןבעגעגּפָא

 ,יקצירישזימ ,יקסנַאירב ,קושטבא ,ווָאליב ,רמרמ ,ןַאטיװעל ,קירע : ןלַאפ עכלעזַא

 ,ערעדנַא ןוא

 טעברַא ןייז ןופ ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה םזיכרַאנַא םוצ גנולעטש ס'נַאטיװעל

 ראפעג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טרעלקרעד טָאה רע ,קיטסיצילבוּפ ס'טַאטשלעדע ןגעוו

 ןעמ זַא ,ט'הנעט'עג טָאה רע .טעברַא ס'רמרמ ןיא םזיכרַאנַא ןופ עיצַאזילַאעדיא ןופ

 ןפרַאװ ןלָאז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ-בָאגוצ ןגיילוצ ןוא ןטכיררַאפ ,ןרעסעבסיוא ףרַאד

 סאוו ,ןעגנוקרעמַאב עקירעביא יד ןפרַאװסױרַא ףרַאד ןעמ .ןייש ןקיטכיד ַא

 -רעמַאב עקינייא ןפרַאװרעבירַא ,ןטַאטשלעדע וצ תוכייש עטקעריד ןייק טינ ןבָאה

 ,טרעקרַאפ ,לג ,ד .א ןיײרַא טסקעט ןיא ןעגנוק

 ןיא זַא ,טגָאזעג ,ליּפשייב םוצ ,1934 ,ילוי םורַא ,טייצ רענעי ןיא טָאה קירע

 ,טרעוו ןסיורג ַא טָאה יז ןוא לַאירעטַאמ טימ ללש ַא ןַארַאפ זיא טעברַא ס'רמרמ

 עיגָאלָאפא רעקידלַאװג ַא ןופ טדייל עיפַארגָאיב יד זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע שטָאכ

 -ַאגענ טרימשרַאפ ןרעוו טעברַא רעד ןיא זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טַאטשלעדע ןופ
 ,לשמל ,ץשודרָאשזד ןופ קיטסירעטקַארַאכ יד יוװ ,םזיכרַאנַא ןופ ןכירטש עוויט

 ַא --טַאטשלעדע, לטיּפַאק םעד ןטעברַארעביא ךעלטנירג ןגָאלשעגרָאפ טָאה רע
 ךיוא לָאמַא טגעלפ קירע .ריפסיורַא ןוא ריפניירַא םעד ךיוא יוװ ,?רָאטקַאדער



 עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק 552

 ןופ עיצקַאדער רעכעלטנירג ַא ךָאנ ,ןטנַאירַאװ עטעברַאעגרעביא ןענעיילרָאפ
 ,טנַאה ַא טגיילעגוצ ךיוא ןיילַא טָאה רע .ןענַאטיוװעל

 עיצקעס-טיל יד טָאה ,קירע ןוא ןַאטיוװעל ןופ ןטכירַאב יד ןרעהסיוא ןכָאנ

 זַא ,לָאקָאטָארּפ ןלעיציפָא ןַא ןיא ןענעכייצרַאפ וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג לָאמַא

 ןסיורג ַא טימ ,טַאטשלעדע ןופ עיפַארגָאיב עלופטרעוו ַא ןבירשעגנָא טָאה רמרמ

 -ניה ןפיוא געוו-סגנולקיװטנַא ס'טַאטשלעדע טריזירעטקַארַאכ סָאװ ,לַאירעטַאמ

 -כיילג .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ דנורגרעט

 רעד טימ רַאבמעננָא רַאפ טעברַא יד ןטלַאה וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא קיטייצ

 טיול ואוו ,טעברַא רעד ןיא רעטרע ענעי ןרעסעבסיוא לָאז רמרמ זַא ,גנוגנידַאב

 ןטנעמעלע ןופ קורדנייא רעד ןעמוקַאב ךיז ןָאק ןטנעזנעצער יד ןופ גנוניימ רעד

 ןוא ,ןטסיכרַאנַא -רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ןופ ,ןטַאטשלעדע ןופ עיגָאלָאפא ןופ

 ,רעטייוו ױזַא

 ןוא ןָאטעגּפָא ץלַא ןיוש ןבָאה קירע ןוא ןַאטיזװעל יווװ םעדכָאנ וליפא רעבָא

 ךָאנ טזומעג יז טָאה ,עיפַארגָאיב רעד ןגעק ןצעזוצסיוא סָאװ טַאהעג טינ רעמ

 -גסיוו ןשידיי םעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ,יקסרוגָא .ש ןופ עיצקַאדער ַא ןייגכרוד

 ,קסנימ ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאש

 ,טנעה ענייז ןיא ןעוועג עיפַארגָאיב ס'רמרמ ןיוש זיא 1925 ןופ גנילירפ ןיא

 גונעג ןטלַאהעג טינ םיא ןבָאה ייז .טבילַאב ןעוועג טינ עװקסָאמ ןיא זיא יקסרוגָא

 טָאה .טסואוועג סע טָאה רע זַא ,קיטנעק .טעברַא-ריטקַאדער רַאפ טנעטעּפמָאק

 ןעגנַאגעגסױא סע זיא .שיטילָאּפ רקיע רעד -- ןלַאפוצניירַא טינ טרעטיצעג רע

 ,עיפַארגָאיב-טַאטשלעדע ס'רמרמ וצ

 סע ףרַאד רע זַא ,טגָאזעג .ךוב סָאד ןטלַאהעג גנַאל-םישדח טָאה יקסרוגָא

 ,ןגָאז טינ לָאז'מ זַא ,רקיע רעד ןעוועג זיא םיא רַאפ .ןענעייל רעדיוו ןוא רעדיוו

 ןופ טעטילַאװק יד .ןצנעדנעט עשיטסיכרַאנַא עטבעלעגסיוא-טינ ךָאנ טָאה רע זַא

 רעקינייו טריסערעטניא םיא טָאה ,ןטַאטשלעדע ןופ ךוב-עיּפַארגָאיב ס'רמרמ

 טכַאמעגנָא טָאה ,ןרעטיצ ןופ ,"ארומ ןופ עיניל, יד טָא ,ָאי) .טינרָאג ךעלגעמ רעדָא

 ןזומ לָאז רמרמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה'ס .(דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא ןדָאש רעיש ַא ןָא

 סָאד יצ ,רעכיז ןעוועג טינ רעבירעד זיא רע ןוא ,1935 ,טסוגווא ןיא ןרָאפקירוצ

 -ןטעװָאס ןופ ןרָאפּפָא טעװ רע רעדייא ,קורד ןופ סױרַא טעוו קרעװ-טַאטשלעדע

 ,טעברַאעג טָאה רמרמ עכלעוו ףיוא ,סעבַאגסיוא עקירעביא יד ןגעוו ןוא ,דנַאברַאפ

 ,ןַאמרעביל רעדנעב עכעלטע ,רעװָאשװָאב דנאב ַא ,יקסוועשטניוו רעדנעב 6 יוװ

 סיוועג ןיוש ,טוטיטסניא ןיא ןדנעטשמוא ענעי ןיא ךָאד זיא ,,א ,א ,דלעפנעזָאר

 לטיּפַאק ַא זיא --- טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ענעי ןופ סָאװ) .ןדייר וצ סָאװ ןעוועג טינ

 ,קרעוװ עקיטרַאפ עקיצנייא סָאד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ןוא .(ךיז רַאפ

 טעברַא רָאי ייווצ ענייז ןופ עקירעמַא ןייק ןעגנערבקירוצ טנָאקעג טָאה רמרמ סָאװ

 -ירפ ס'יורפ ןייז ןופ טכירַאב רעד ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ ,דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא

 . . . טיוט ןקיטייצ

 םישדח טימ קורד ןופ סױרַא זיא דנאב רעטייווצ רעד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד

 -.לעדע טימ ,דנאב רעטייווצ רעד ךיוא ןוא .דנאב רעטשרע רעד רעדייא רעירפ



 53 עיפַארגָאילביב ןוא קיטירק

 וליפא טָאה רמרמ .טנַאלּפעג םיא טָאה רמרמ יװ טינ סױרַא זיא ,רעדיל ס'טַאטש

 ןייק םיא טָאה'מ .טיטעּפ ןיא ןבעגעג טינ ןרעוו ןטנַאירַאװ יד זַא ,טסואוועג טינ

 ןופ ןעמענ יד טלעפעג ןבָאה'ס זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןזיוועג טינ רוטקערָאק

 ןדעי ןיא טפרַאדעג טָאה רמרמ .רעלעטשנעמַאזוצ םעד ןופ ןוא עיצקַאדער רעד

 ."רמרמ ןמלק ןופ טלעטשעגפיונוצ, ןבײרשנײרַא קיטנעהנגייא ךוב

 סע יװ ןעזעג טינ ךָאנ רמרמ טָאה ,1925 ,רעבמעצעד ףוס זַא ,ךיוא סייוו ךיא

 ,ןטַאטשלעדע ןופ עיפַארגָאיב ןייז טימ דנאב רעטשרע רעד סיוא טקוק

 ,טצעזעגסיוא שיטקַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,דנאב-טַאטשלעדע רעטיוד רעד ןוא

 -מַא ןענייז סָאװ ,ןכַאז רעביא טלעוו עקיטכיל יד ןעז וצ טבעלרעד טינ ןיוש טָאה

 טריטסערַא ןענייז 1926 בױהנָא זַא ,רָאנ סייוו ךיא .,ן'רמרמ טנַאקַאב ןטסעב

 ,טוטיטסניא םעד ןופ רעריפ ערעדנַא ןוא ,ןַאטיװעל לכימ ,קירע סקַאמ ןרָאװעג

 טכַאמרַאפ זיא טוטיטסניא רעד .טרעהעג טינ יז ןופ ןיוש ןעמ טָאה רעמ ןוא

 -טַאטשלעדע ענעבעגעגסױרַא יד ךיוא רָאנ ,רעביירש יד רָאנ טינ ןוא .,ןרָאװעג

 רעמ ןיוש ןעמ טָאה ייז ךיוא .טריטסערַא ןרָאװעג ,סיוא טזייוו ,ןענייז רעדנעב

 | .י.ןעזעג טינ

 ןגעוו טעברַא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,רעטוג ַא ףיוא ןזייוונָא טצעל םוצ ָאד ליוו ךיא

 יד -- ?געוו רעשירעטכיד ס'טַאטשלעדע/ : יא סָאד ,1925 רָאי ןופ ןטַאטשלעדע

 .ש רָאסעּפָארּפ םעד ןופ ןבירשעג ,דנאב ןטייוצ ןופ גנולדנַאהּפָא עסיורג

 ןיא ןייז טנָאקעג טינ רָאג טָאה לַאװסיױא רערעסעב ןייק זַא ,טכוד רימ .ווָאליב

 ךעלנעזרעּפ זיא ווָאליב .,ןײלַא ןקירע ןופ םַאנסיוא ןטימ ,טוטיטסניא רעוועיק םעד

 רע זיא דנַאברַאפ-ןטעווָאס ןיא .רבח ןוא שטנעמ רעקיצרַאה ,רענעדײשַאב ַא

 ,הגרדמ רעכיוה ַא ןופ רענעק-רוטַארעטיל ַא יו טמירַאב ןעוועג

 טָאה רע ,עקירעמַא ןיא ןרָאי ךס ַא טבעלעג ןיײילַא ווָאליב טָאה םעד ץוחַא

 רָאנ טינ טנכייצעגסיוא טנָאקעג ןוא ,ּפַאש רענַאקירעמַא ןַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ

 -ָאלגנַא רעד ןופ רענעק רעכעלטנירג ַא ןעוועג ךיוא זיא רָאנ ,ךַארּפש עשילגנע יד

 ,רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשיאעּפָאריײא-ברעמ ןוא רענַאקירעמַא

 ווָאליב טָאה ,םירמאמ עשיטסינָאיסערּפמיא ,עקיד'הצילמ ןביירש וצ טָאטשנא

 "כיד ס'טַאטשלעדע ןופ ןטקעּפסא ןוא ןטנענָאּפמָאק עלַא טריזילַאנַא רעשרָאפ ַא יו

 רעשיטעווָאס ַא יו .ןריפסיוא עקירעהעג יד ןופרעד טכַאמעג ןוא ,השורי רעשירעט

 ,קיסקעל ןוא חסונ םעד ןיא ןוא ןעמַאר יד ןיא ןטלַאהעג רעבָא ךיז רע טָאה רעשרָאפ

 ץקווח וצ טינ ךיוא טלעּפרַאפ רע .קיטירק-רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ

 עקינייא זיולב ןבעגרעביא רימ ןלעוו ץַאלּפ ןיא לגנַאמ בילוצ . .. םזיכרַאנַא רעביא
 : טעברַא ןייז ןופ ןלעטש

 רעד, דיל שיריל-לופטכַארּפ ַא ךיז טניפעג רָאי 1892 ןופ רעדיל יד ןשיווצ;

 : ?רעלדָא רעטעדנואוורַאפ

 ךיא קוק טעמוא ןַא טימ

 ,ףיױרַא ןוז רעד וצ

 ?גילפ עקנַארק יד ךָאד

 .ףוג םעד טינ ןבייה
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 ...ךיז סייר ךיא ,ךיז לּפַאצ ךיא
 ...ןייו ךיא ...ךולפ ךיא ,יירש ךיא
 טכַאמ ןָא ביילב ךיא זיב
 ! ןייטש ַא ףיוא ןגיל

 ,ןגָאז רימ ןָאק רעוו ,ךא
 לָאמַא לעוו ךיא ביוא
 ןבעווװעמורַא יירפ רעדיוו

 ! לָאט ןוא גרַאב רעביא

 םערוטש ךרוד ךיז ןגָארט

 .,,ןיידט-ןענוז וצ ץלָאטש

 רעלדָא עיירפ ןשיווצ

 {ןייז רעלדָא רעיירפ ַא

 עשיריל יד ןגעוו תודע ןגָאז רעדיל עשיריל ערעדנַא ךס ַא ןוא דיל עקיזָאד יד;

 -סױרַא טינ טלָאװ םיא ביוא ,ןייגרעד טנָאקעג טלָאװ טַאטשלעדע עכלעוו וצ ,ןכייה

 -רעדנַאנַאפ ןביוהעגנָא ןַאד טשרע ךיז טָאה טפַארק עשיריל ןייז .טיוט רעד ןסירעג
 טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעקיריל ַא רקיע רעד ןעוועג זיא טַאטשלעדע ןוא ,ןסקַאװ
 -רַאפ ןוא עטקירדרעטנוא יד ןופ ףמַאק ןרַאפ סָאטַאּפ ןרענָאיצולָאװער ןקיטכעמ ַא

 ןכעלנעזרעּפ ןייז ןצלָאמשעצ ןצנַאגניא רע טָאה סָאטַאּפ ןקיזָאד םעד ןיא ,עטפַאלקש

 ךעלנעזרעּפ ןייז ןופ סָאטַאּפ רעד ןדנוברַאפ ךיוא ןעוועג זיא ףמַאק טימ לייוו ,ןבעל

 ."ןבעל

 זייוורעטרע זיא טַאטשלעדע זַא ,טינ רעבָא טײטַאב סָאד זַא ,ךיוא טגָאז ווָאליב

 טרָאװ שירעטכיד ןייז .ןצלָאטש ףיוא טפָא טינ טייג ,קיד'הצילמ קרַאטש טינ
 םעד ןיא .רעייפ טימ טילגעגנָא קידנעטש זיא סע, ,קיצרַאה קידנעטש רעבָא זיא
 ןרעװָאשוװָאב ןופ .. . --- .ןדלעפנעזָאר ןוא ןיקסוועשטניוו ןופ רעקרַאטש רע זיא טרּפ
 -ייו ןעוועג רע זיא לעוטקעלעטניא סָאװ ,טימרעד טַאטשלעדע ךיז טדיישרעטנוא
 ןכעלטפַאשנדײל רעמ ַא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה טַאטשלעדע ,טלקיװטנַא רעקינ

 ."רעדיל ענייז ןופ הרוש רעדעי ןיא ךיז טליפ סָאד ןוא ,טנעמַארעּפמעט

 .. .ןסָאלשעג ךיז טָאה זיירק רעד : ףוס

 -עווָאס ןכוזוצפיוא רעווש ןעוועג ןיוש זיא רעכיב-טַאטשלעדע ייווצ יד ךָאנ

 טנָאקעג טינ עמעט ןיימ רַאפ בָאה'כ .ןטַאטשלעדע ןגעוו עיפַארגָאילביב עשיט

 ןטַאטשלעדע ןגעוו סָאװטע רָאנ ,1925 ךָאנ ןרָאי יד ןופ לַאירעטַאמ ןייק ןעניפעג

 ןעמָאנ ןרעטנוא ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ךוב ןשיטעװָאס ַא ןיא ןענופעג ךיא בָאה

 -געמַאזוצ יד ,עװקסָאמ ןיא 1947 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"רעדיל-סקלָאפ עשידיי;

 רעד רעטנוא ,יקצידוי .ד ,א ןוא ןישורבָאד .מ ,י ,פָארּפ ןעוועג ןענייז רעלעטש

 ,ווָאלָאקָאס .מ .וי רעקימעדַאקַא םעד ןופ עיצקַאדער
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 -סקלָאפ עשידיי גנולמַאז יד זַא ,טרָאװרָאפ ןייז ןיא טרעלקרעד ןישורבָאד
 ןעוועג ןיוש ץ'תמא רעד ןיא זיא שיסור ףיוא ןעגנוצעזרעביא עקידנצנעלג ןיא רעדיל
 ןעזרעד טָאה ךוב סָאד זיב רָאי 7 ןעמונעג טָאה'ס ןוא ,1940 ןיא ךָאנ טיירגעגוצ

 ,ןייׂש עקיטכיל יד

 :ןטַאטשלעדע ןגעוו עקידנגלָאפ סָאד ךיוא עדעררָאפ ןייז ןיא טגָאז ןישורבָאד
 רע90--80 יד ןיא עקירעמַא ןופ עיזעָאּפ עשידיי ערענָאיצולָאװער יד,..;

 "ניו סירָאמ ,דלעפנעזָאר סירָאמ רעטכיד יד ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םעד ןופ ןרָאי
 גנוקריוו עסיורג ַאזַא טַאהעג ןבָאה רעװָאשווָאב ףסוי ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשט

 טָאה סע רעװ ,ןלעטשוצטסעפ רעווש זיא טפָא זַא ,דיל-רעטעברַא ןשידיי ןפיוא
 ..."ןפָארטס עצנַאג ןעמעוו ייב ןעמונעג

 ןגעוו עטַאטיצ יד .טרעװ ןטפַאהלפייווצ ןוא ןּפַאנק ןופ עטגָאזעג סָאד זיא
 םעד ןיא ךיז טניפעג יז לייוו ,ןיימ ןוא ןח ןרעדנוזַאב ַא רָאג רעבָא טָאה ןטַאטשלעדע
 ...םינינע עשידיי ןגעוו ךוב ןשיסור-שיטעווָאס ןטצעל עמַאס

8 
 לא יא

 ַא ןוא טסיצילבוּפ ַא ךיוא רָאנ ,רעטכיד ַא ןעוועג רָאנ טינ זיא טַאטשלעדע

 -קעסנָאק-גנערטש ױזַא ןלַאפעגפיונוצ זיא סע ןעמעוו ייב ןטלעז ןוא .רעקיטירק

 -ירעלטסניק רעד טימ עיצַארַאלקעד עשיטסיצילבוּפ יד קיניזטסואווַאב ןוא טנעוו

 -קָארּפ ןוא עיצַארַאלקעד עדעי ןייז ,רעמכָאנ ,ןטַאטשלעדע ייב יוװ ,טייקיטעט רעש

 זיא ןפַאש ןייז .קיטקַארּפ עשירעלטסניק ַא ךיז רעטניה טַאהעג טָאה עיצַאמַאל

 ,ןבעל-ןסַאמ םעד ןופ אצוי-לעוּפ א ןעוועג

 סָאד ןבָאה רימ .רעקיטירק ןופ רעקיטירק ַא ןעוועג ךיוא זיא טַאטשלעדע

 וצ קיסַאּפ ןייז רשפא טעוװ .טעברַא רעזדנוא ןופ בייהנָא עמַאס ןיא טנָאמרעד

 -לעדע טימ "קיטירק רעד ןופ לגיּפש ןיא --- טַאטשלעדע/ ןגעוו טעברַא ןיימ ןסילש

 ,קיטייצטנייה רָאג טגנילק סָאװ ,גנורעלקרעד רעשיטירק-רוטַארעטיל ַא ס'טַאטש

 ןופ ָאדערק ןייז יא ,ןימאמ-ינא ןשירעטכיד ןייז יא טקירדעגסיוא ריא ןיא טָאה רע

 רעד ףיוא יװ ,גנוטכיד ןופ עיצקנופ רעלַאיצָאס רעד ףיוא קוק ןייז ,רעקיטירק ַא

 רעבָא ,עטלייצעג עקידנגלַאֿפ יד ןיא ןָאטעג סָאד טָאה רע ,רעטכיד ַא ןופ טייהיירפ

 : תורוש "ענעפילשעג/, ןוא ,עקידנטיײטַאב ליפ

 ,טייקיזָאלּפיצנירּפ ןיא טייטשַאב רעטכיד ַא ןופ טייהיירפ יד זַא ,טינ קנעד ךיא;

 קידנעטש ןגלָאפ לָאז עכלעוו ,לימטניוו ַא ןייז ףרַאד עפרַאה ןייז זַא .טינ קנעד ךיא

 געטנעמ ַא ןייז ץלַא רַאפ רעירפ ףרַאד רעטכיד רעד .טניױוװ ןטסוּפ םעד ךָאנ רָאנ

 ןליט זומ ,קנַארק קיטסײג טינ זיא רע ןשוו ,טייצ רעזדנוא ןיא שטנעמ רעדעי ןוא

 רעטכיד ַא סלַא .טייצ ןייז ןופ לַאעדיא םענעי רעדַָא םעד ןשטנעמטימ ענייז טימ

 יד -טָא רַאפ ןפמעק רע זומ שטנעמ ַא סלַא ,עדנדייל עלַא טימ ץרַאה ןייז ןייז ףרַאז

 םעיירפ םעד רַאפ טפמעק רע סָאוו ,םעד ןיא ןייטשַאב ףרַאד טייהיירפ ןייז .עדנדייל

 טעוו רע סָאװ ,םעד ןיא טינ ןוא עטפַאלקשרַאפ יד ןופ גנואיירפאב רעד רַאפ ,טסיײיג

 ...?עווטסטירקַאּפיה עדעי ,ץומש עדעי ,טייהמוד עדעי יירפ ןעגניזַאב
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8 
 לא יע

 יו --- ,טָאה עיסוקסיד-טַאטשלעדע יד ןוא ,ןסָאלשעג ךיז טָאה זיירק רעד

 ןרָאי ךס ַא טימ עיסוקסיד יד טָאה סָאװ ,ןישורבָאד טימ טקידנערַאפ ךיז --- ענדָאמ

 יי . ..ןביוהעגנָא שיטקַאפ רעירפ

 גירק-רוטַארעטיל רעשיטעװָאס-שידיי רעד ,ןסָאלשעג ךיז טָאה זיירק רעד
 ? טציא ןוא ..טרעהעגפיוא טָאה ,המחלמ-טַאטשלעדע יד ןוא

 .סרעגיז יד ךיוא ָאטינ ןוא סרערילרַאפ יד ָאטינ ;סרעגירק יד רעמ ָאטינ

 -יל-שידיי רעד ןופ לרוג םעד רעביא ףיוא טגנילק סע שילָאבמיס יװ . ..!ףוס

 דוד ןופ ,דרָאקַא ןַא ,עטָאנ ַא ךיז טרעה'ס ןוא --- דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא רוטַארעט

 : ?קָאלג-טנווָא;ק רעד ס'טַאטשלעדע

 ,רעגניז רעסַאלב רעד טיוט םוצ זיא טפשמירַאפ

 ...ץרעמש ןוא ףמַאק ןופ דיל סָאד זיא עדנערוצ



 ווַאקנימ .ב נ

 טַאטשלעדע דוד

 א קיטנַאמָאר ערענָאיצולַאווער)

 ((םזיריל רעשיטע

 ווָאקנימ .ב .נ

 ריפנײרַא

 ,רוטַארעטיל עלַאיצָאס ַא ,ךות ןיא ,זיא רוטַארעטיל עשידיי עצנַאג יד טעמכ

 טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,יד ןוא .ןשטנעמסקלָאפ ןעוועג בור סָאד ןענייז רעפַאש עריא

 ןדנובעג-ןוא-טּפינקעג ןעוועג ןענייז ייז ךיוא ,תוגרדמ עלעוטקעלעטניא ערעכעה

 רעדעי ןיא טעמכ רכינ קרַאטש ,רעבירעד ,ןענייז ןטנעמעלע-סקלָאפ יד .קלָאפ ןטימ

 ,רוטַארעטיל ןימ ןדעי ןיא ןוא הפוקת

 -- הפוקת-ןַאמליּפש יד --- ,לשמל .,ןעמַאנסיוא ךיוא ;ךיז טיײטשרַאפ ,ןַארַאפ

 טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא --- טרעדנוהרָאי ןט16 ןטימ ןזיב ןט14 םעד ךרע ןַא ןופ

 -גייא םעד רימ ןבָאה טייצ רעזדנוא ןיא ,לעטשנייא ןשירַארעטיל ןקיטרַאנגיײא ןַא

 טָאה ףָאטש עשיטַאמעט סָאד ."טסנוק-רַאפ-טסנוק, -- ןבעגעג ןעמָאנ ַא לעטש

 ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא רעבָא .םרָאפ יד יו עלָאר ערענעלק ַא טליּפשעג טלָאמעד

 -טמענ קלָאפ סָאד ױזַא יוו --- קיכיסּפ סקלָאפ םעד קורדסיוא םוצ טמוק דָאטעמ

 םוצ טמוק ךַאז ערעקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא ,ןדלעה ןופ ןבעל םעניא ןשינעעשעג ףיוא

 ,ךַארּפש רעד ןיא טגיל סָאד .גנורַאפרעד עשירָאטסיה סקלָאפ םעד :קורדסיוא

 עשירָאטסיה עטסלופ סקלָאפ םעד יוװ -- רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ --- זיא סָאװ

 ,גנולמַאזנייא

 -מיא לייט .,טרעדנוהרָאי ןט20 םעניא ,לשמל ,רימ ןעעז םַאנסיוא ןטייווצ ַא

 ןיא יַאס *טסנוק-רַאפ-טסנוק, ןעמונעגנָא ןבָאה --- ?עגנוי יד , -- ןטסינָאיסערּפ

 ךיז ןבָאה ייז ךיוא רעבָא .קיטקַארּפ רעד ןיא יאס הבשחמ רעשירעלטסניק רעד

 ,טייקניד ןוא תוטשּפ ןייז טימ -- דילסקלָאפ ןטימ טרענעג

 -רַאפ-טסנוק, םעד רימ ןפערט ,ןעמַאנסיוא עטלוב ייווצ עטנָאמרעד יד ץוחַא
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 ,לשמל ,יװ --- תופוקת ערעדנַא ןיא רעלטסניק-טרָאװ ייב ךיוא לעטשנייא "טסנוק

 .ןעגָאבנעלענעצַאק י"שר ייב רעדָא ,רעגניטע המלש ,רד ייב רעדיל עכעלטע ןיא

 ןעעז רימ .רעלַאיצָאס ַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ךרד רעד רעבָא

 רוטַארעטיל-הלכשה עצנַאג יד .תושעמ ךס ַא ןיא ןוא םירפס-רסומ יד ןיא סע

 .םע זעפ עלַאיצָאס רימ ןעניפעג השעמ רעשידיסח רעד ןיא ךיוא .עלַאיצַאס ַא זיא

 ."תושעמ יד ןופ רסומ סיורג ןעמענסױרַא ךיז ןענָאק ןשטנעמ עטסָארּפ וליפא,

 ."תוישעמ ירוּפס, סרעוװַאלסַארב ןמחנ 'ר וצ המדקה ןייז ןיא ןתנ 'ר טביירש ױזַא

 קיטכיוו ַא ןעמענרַאפ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא רעדיל עלַאיצָאס יד ןשיווצ

 .,עיצידַארט עצנַאג ַא ףיוא ןזייוװנָא ןעמ ןָאק טרּפ םעד ןיא .רעדיל-גָאלק יד --- טרָא

 ןוגינב ,"טרופקנַארפ ןופ (שמש) תרשמ ַא ףיוא דילגָאלק יינ; א טנַאקַאב זיא זדנוא

 שמש םעד ףיוא טײלעמערָא ןופ דילגָאלק ַא זיא סָאד ,1708 ,לעזַאב ,*רבגה ינא;

 ןַארַאפ .ןעלטעב וצ טרופקנַארפ ןייק ןיירַא טינ ייז טזָאל סָאװ ,רעסַאוװלופ בקעי

 דילגָאלק ַא ןוא עריטַאס ַא זיא סָאד .טרעדנוהרָאי ןט16 ףוס ןופ ,דיל רעטלע ןַא ךָאנ

 ןזומ ןעמרָא רימ; :גנולמַאז סכילַאװ קיזייא ןיא ,םיסנוּפ רעגרעבמַאב יד ףיוא

 ,דנַאל רעגרעבמַאב םיא ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,םלוע םיא טמוקפיוא סָאװ ןגָאלק

 . וו ,א ,א ,*דנַאש עסיורג ןעמרָא ןעד ןוטנָא םיסנרּפ יד יו

 ןיא רעבָא .יינ ןעוועג טינ זיא וויטָאמ רעלַאיצָאס רעד --- טנָאמרעד יו

 סָאװ ,וויטָאמ רעלַאיצָאס ַא ןעמוקעגפיוא זיא (דנַאלגנע ןיא ,רעירפ) עקירעמַא

 זיא רע .,וויטָאמ רעשירַאטעלָארּפ רעד ןעוועג זיא סָאד .יינ ןעוועג תמאב זיא

 ,דיל ןרענָאיצולָאװער ןוא רעטעברַא םענופ ,דיל-ףור ןוא-קעוו םענופ ןענַאטשַאב

 -ַאער םעד ךרוד טמערופעגסיוא ךיז טָאה וויטָאמ רעשירַאטעלָארּפ רעיינ רעד

 ןיא רעדיל-ןרערט יד ןיא רעדיל-טלַאטשעג יד ןיא רימ ןעעז סָאד .דָאטעמ ןשיטסיל

 יד ןוא רכינ ךיוא זיא סָאד .ןבעלרעגייטש רעטעברַא ןוא טיונ ןגעוו ןזרעפ יד

 ןענייז רעדיל-קעוו ןוא-ףור יד ןיא רעבָא ,ןסַאלק עקידנשרעה יד ףיוא סעריטַאס

 םוצ .רענעט עשיטנַאמָאר ןעמ טרעהרעד ייז ןיא סָאװ ,ןעגנודנעוו ענעי ָאד ןיוש

 ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע80 ףוס טרעטיצעגפיוא ייז ןבָאה ןטסטלוב

 רוד ןייז ןופ םיטש יד -- טַאטשלעדע

 ןַא טרעהרעד םיצולּפ ןסַאמ עשירַאטעלָארּפ עשידיי יד ןבָאה טייצ רענעי ןיא

 טָאה גנונעפָאה ןוא ףור-קעוו ,גנולפייווצרַאפ .םיטש עשיטעטַאּפ-קידנשַאררעביא

 ןטײרּפש ןוא ןקרַאטש ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רענעט יד .ןגָארטעג ריא ןופ ךיז

 ןקידנזיורב-קיטכירפיוא םעד ןיא טָאה קלָאפ סָאד .סקַאלפ ןיא רעייפ יו קלָאפ ןיא

 .טרעדנואוועג ךיוא ךיז רעבָא ,טנעקרעד -- ,םיטש ענעגייא ןייז טנעקרעד לוק

 ,ןוויטָאמ עכלעזַא ןיײלַא ךיז ןופ טרעהעג טינ קלָאפ סָאד טָאה רעירפ לָאמנייק םערָאװ

 ןקיניזַאב ןוא ןעמענַאב ,ןרעהרעד וצ ייז טרַאגעג ,ייז ךָאנ טקנעבעג טָאה קלָאפ סָאד

 ,ייז טימ ךיז ןטסיירט ןוא

 ןרלקרַאטש ַא טכוזעג טָאה רעפמעק-טייהיירפ ןוא ןפַאלקש ןופ לרוג רעד
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 ןוא םינחדב ןופ גנַאזעג סָאד ןוא דילסקלָאפ סָאד ןבעגעג טָאה סָאד יו קודדסיוא

 סָאד טָאה גנואיירפַאב ןוא ףמַאק ךָאנ טשרָאד ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא .רעגניז

 ,קיטכירפיוא ףיט ןעוועג זיא ךַארּפש יד .ךַארּפש עקיאָאד-טינ ַא טרעהרעד קלָאפ

 יד -- גנונעפָאה ןוא םיורט ןופ טלעוװ ַא ,טלעוו ערעדנַא ןַא טרעדלישעג טָאה יז

 םעד ןופ גנולקיװטנַא עשירָאטסיה יד .טפנוקוצ רעטכערעג ַא ןופ טייקנייש

 יײז .דמערפ ןעוועג ןסַאמ יד זיא ןושל ןשירעמשטייד ןדמערפ-שילרעטסיוא

 .ןיז ןלענָאיצָאמע ןרעכעה ַא רעטרעװ עדמערפ יד ןיא טליפרעד רעבָא ןבָאה

 רערעכעה ַא טלָאמעד ןעוועג זיא "טסואוועג סלַאמינ ךיא בָאה קילג ןופ ,עביל ןופ,

 ןופ ,עביל ןופצ רעדייא שיטעָאּפ רעמ ןעגנולקעג טָאה סָאד .לסילש רעלענָאיצַאמע

 ,?דנָאמ רעד; ,"ענָאז יד, ,"לַאטרעמָאי רעד, ."טסואוועג לָאמנייק ךיא בָאה קילג

 רעשיטעָאּפ טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג ןענייז *לַארעביא ןטילעג ,ןטילעג בָאה ךיא,

 -ירעד .ןקורדסיוא עכלעזַא ןעוועג ןענייז ךעלדנעטשרַאפמוא-בלַאה ,טייקדמערפ

 עטרעדורעצ יד קידנעטש טרעכעה סָאד ןוא .טקיטעזעגנָא לענָאיצָאמע --- רעב

 טָאה ,ףור ןופ ןכייצ ןרעטנוא ,ןבעל עטקעוועגפיוא סָאד .ןעגנובערטשדץרַאה

 ,גָאזנָא ןשידלעה ַא ןופ ,םיורט ןשילרעטסיוא ןַא ןופ םיטש יד םעד ןיא טליפרעד

 -- וצ שפנ-תריסמ ןקידלכש ףיט ַא ןופ

 ןלטבער צטיור יד ןרפטסײגַאב

 ײדנַאש-ןפַאלקש ןנצק גירק ןקיטולב םוצ

 ("דלצפטכַאלש ןפיוא;)

 -טנגוי ַא ,רעקיריל ןטשטנעבעג ַא ךרוד טדערעג טָאה םיטש עקיזָאד יד ןוא

 טָאה סָאװ ,רעקיריל ַא ןעוועג זיא סָאד .םענעטינשרַאפ-גנוי ַא ,ןשיגַארט-ךעל

 : רעפור ַא ,רעקעוװ ַא ןופ ,ןובירט ַא ןופ געוו-רענרעד םעד ןבילקעגסיוא ןיילַא

 ,טרעטיצרעד טָאה לֶצּו ןיימ םצרוטש רצקידלַאװפג א;

 טיוט ןוא המקנ ןריואוושצנ בָאה ךיא ןוא

 ,טרעטיברַאפ ןבצל רטודנוא טָאה סָאװ ספלַא וצ

 .טיורב ןוא טײהײרֿפ רזדנוא טביורַאב ,טקדרַאמטג

 ,רצייט ןוא קילייח זיא ןשטנפמ סָאװ ספלַא רַאפ

 ; ןייוועג טימ ףמַאק םוצ ןפורצג ךיא בָאה

 ורעייפ רצקיליײה ַא טרעקַאלפעג טָאה ץרַאה ןיימ ןיא

 } ןײלַא טייהשטנצמ יד רַאװ טָאנ ןיימ ,ןבפל ןיימ

 (ײננונשפָאה טטצצל ןיימ;)

 ןעוועג זיא יז .טייקוויאַאנ עפיט עקידנריר ַא טמעטָאעג טָאה םעד רעטניה ןוא
 ,ןדייל ךָאנ טשרָאד ?ןקיליײה; ַא ריא ןיא טליפעג טָאה עמ .קיטכירפיוא קימוחת

 טָאה ןיילַא ךיז .ןברק ַא רַאפ ןילַא ךיז ןעגנערב וצ טייקטיירג עכעלטפַאשנדייל ַא

 : טרעטעגרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןדלעה יד וצ ךעלנע ןעזעג רעטכיד רעד

 טכיל ןופ םָארטש ַא ןיא רימ רַאֿפ טייטש רֶצ;

 ; ץעניב רעטקיטולברַאפ סטלצוו רֶשד ףיוא
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 טכיוצג םפניישרפצדנואוו ןייז ףיוא טור סצ

 ,הניבש ץקיליײה סטייהיירפ רעד

 ,ןקָאל עצרַאװש ןיא ,קיטפצרק-ןוא גנוי

 * + קילב-רעלדָא ןֿפרַאש טימ
 ןקָארשרּצדמוא ןוא ץלָאטש סוטורב יו

 (יבניל סיאול;) .גירק סטייהיירפ ןיא רֶצ טייטש

 ,ןלַאפ טינ טציא רָאט רֶצ ,טינ ףרַאד רֶצ ,ןיינ ךָאד

 ,טלצק ןוא םערוטש טימ טציא טפמצק רֶצ

 . .. ןלַאנגיס טְרְצייפ ,רעווצג סָאד ףיוא טבייה רֶ
 | דלצפ ןוֿפ ָאכָצ סָאר זיולב טרפפטנצ םיא ןוא

 ,ןרערט טימ .ןגיוא ענייז ןָא ךיז ןליפ ס ןוא

 ,טסָארֿפ ןדנצנצרב ןיא טרפצווילנרַאפ טרצוװ ץרַאה סָאד

 ,ןרצטשננרָאמ רצֹר ןיינפיוא טצוװ סצ ןצוו ןוא

 ."טסָאּפ ןקילײה ןייז ףיוא טיוט םיא רֶצ טניפצג

 ("דָאװ רעד ףיוא") |

 "סַאנרַאּפ ןיימ --- םונחיג-קירבַאּפ

 ךרוד טדערעג ןבָאה קלָאפ ןופ ןעגנומיטש יד ןוא ןליפעג יד ,ןעקנַאדעג יד

 ןשידיי םענופ טייוו ןעוועג זיא רע .טַאטשלעדע דוד טנעגילעטניא ןשיסור ןגנוי םעד

 -סיוא ןוא קידריווקרעמ ךעלריטַאנמוא ױזַא סע זיא טעָאּפ ןשידיי ַא רַאפ .רוקמ

 עשידיי יד ,שינרעטַאמ סיורג טימ ,ןעמענרעביא ןייז זיא ױזַא טקנוּפ .שילרעט

 דוד טָאה ןָא טנגוי רעד ןופ .רעגניז רעקידנעילג סקלָאפ םעד ןרעוו ןוא עיצקיד

 ,עגולַאק ןיא ,שיסור -- ךַארּפשרעטומ ןייז ןיא רעדיל עשיסור ןבירשעג טַאטשלעדע

 -ךעלכַארּפש ייב ,ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא רע ואוו ,דנַאלסור לַארטנעצ

 ןעמעלבָארּפ עשידיי ףיוא טינ ןסוטשעגנָא טשינ ךיז רע טָאה ,ןרעטלע עטרילימיסַא

 ,רעטסנרע ךעלנייוועגרעסיוא ןַא .רָאלקלָאפ ןשידיי םעד ףיוא טינ ןוא ,ןטיונ ןוא

 ןגעוומוא םוש ןייק טכוזעג טינ רע טָאה ,ץרַאה ןפָא ןַא טימ ,ןסיוועג ןייר ַא טימ

 -לעדע דוד רעקיריל רעשיסור רעגנוי רעד .טייקכעלקריוו רעד ןופ ןפולטנַא וצ

 -ָארּפ רעקיניזטסואווַאב ןוא רעשיטקַאפ ַא ,רָאי 16 וצ עקירעמַא ןייק טמוק טַאטש

 ןרעטיב ןייז ןָא טמענ רע ,ןגָארטעגוצ סָאד םיא טָאה ןבעל סָאד רָאנ יוװ ,רעירַאטעל

 וצ ט'מולח'עג רָאג טָאה רע .טסילַאעדיא רעגנוי ַא יו שפנ-תריסמ ןטימ לרוג

 ףַאלקש םעד, ךיז ןיא רע טליפרעד םיצולּפ ָאד ןוא .רעמיורט-רעטכיד ַא ןביילב

 ,."ןומה ןקיניזמוא ןופ

 לַאירַאטעלָארּפ יקסיּפַאע רעדיל עשיסור עטצעל ענייז ןופ םענייא ןיא

 ןיא םזיציטע סרעטכיד םעד רע טנָאטַאב (רעירַאטעלָארּפ ַא ןופ ןעגנונעכייצרַאפ)

 : ?טיײקמערָא ןוא ףמַאק,, ןשיגַארט ןופ ןעמָאנ
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 ,טלָאּפ טינ ךימ ףור ,ךימ ףור א;

 ; ןומח ןזָאלניז ןופ ףַאלקש ןיב'ב

 --- טשּפשפנ ַא זיולב םצד ןיא רצה דיא

 .ןיול סלרוג ןופ ץינָאריא

 ,סצירַא ץסיז רַאפ ןריובצג טינ ןיב'כ

 ; טכַארּפ רַאֿפ ןוא שביל ,ןזיור רַאפ

 ,רעירַאטצלַָארּפ ןיב --- רעטכיד ןייק טינ ןיב'כ

 ,טכַאנ ןוא טייקמצרָא ןופ דניק ַא

 ןפוומ ןיימ רימ זיא טיורב רַאפ ףמַאק רפד

 ; סָאנרַאּפ ןיימ --- םוניחג-קירֿבַאֿפ

 -- צץוולב רצצרַאװש ןיא טסורב ץקנַארק א

 ,סַאּפש ןוא םור ,לָאמקנַצד רצד זיא סָאד

 ,טומ ןוא דיירפ ץעסיו יד זיא טָא

 ; טכשנ ןוא נצט עקידרעטַאמ רַאפ רבש רד

 --- טולב ןוא םס ,ןרצרט ןטמַארטש

 ...טבצנק יד רַאֿפ רַאטקצנ רֶצד ויא סָאד
 0 עא טא עאטט א אטא טאטע ראטע עטאטעעא י ראא  יא יאאאא  יא אאאא

 ,םיונ רעקידלרוג ,רעיורט ןפיט טימ
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 ; טבַאמשרַאפ לז עקידנרצצ יד זיא

 טיורש-רפייפ ןקידרציילב טימ יװ ןוא

 ...טבַאלש םצניא טקידנואוורַאֿפ יז זיא

 דיל שיסור ןייז ןופ םעטָא ןטימ טבעלעג טָאה ןַאמרעגנוי רעקיזָאד רעד-טָא

 ךיז טלעטש רע .עזומ עשיסור ןייז ּפָא רע טפרַאװ םיצולּפ .םיורט ןשיסור ןוא
 סָאד .עסַאמ רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי רעטריטַאולּפסקע רעד ןופ ןעייר יד ןיא
 ןשירעמיורט ןקיזָאד םעד ןופ טרעדָאפעג טייקכעלקריוו עקיד'תונמחרבמוא יד טָאה

 ןיא ןעלצרָאװ ךיז טנעקעג טינ ןוא טלצרָאװעג טינ ךיז טָאה רע .רעקיטנַאמָאר
 םיא טָאה רע טינ ,טנעקעג רעירפ ןופ םיא טָאה רע טינ .םָאידיא ןשיטעָאּפ ןשידיי

 ערעדנַא יד טינ -- ךָאד .עקירעמַא ןיא ןזיירק עשידיי עלַאקידַאר יד ןיא ןפָארטעגנָא

 ןרָאװעג זיא טַאטשלעדע רָאנ ,דלעפנעזָאר רעדָא יקסוועשטניוו ,רעטכיד-רעטעברַא
 םעד טרירעגנָא טָאה רע .קלָאפ ?ןקידנטכַאמש; ןופ "ץרַאה עקידנעייגפיוא/ סָאד
 עטספיט סָאד טקעוװעגפיוא טָאה רע .שפנ תריסמ "קילייה, ַא טימ ץרַאה סקלָאפ

 ,רוד ןקידנעמוקפיוא ,ןגנוי ןכעלקילגמוא ןַא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ליפעג

 רעד ,ףייר ןוא טשרעהַאב ,טרילַאטסעגנייא ןרָאװעג טינ לָאמנייק זיא דיל ןייז

 ךיז טָאה רֶע .תיב-ףלַא ןשידיי םעד טנעקעג טינ טעמכ בייהנָא ןופ טָאה רעטכיד

 ןצנַאגניא רעדיל עשידיי רע טָאה ןבירשעג ,ןקירבַאפ יד ןיא שידיי טנרעלעגסיוא
 ןוא סקעז וצ ןטינשרַאפ קיד'תונמחרבמוא םיא טָאה טיוט רעד .טייצ רָאי ריפ
 טמערופעגסיוא רעמ ךָאנ טָאה םיטש עטריטלָאזקע סרוד םעד ןוא .רָאי קיצנַאװצ

 -- ןרעװ ןביוהעגנָא טיוט ןייז ךָאנ טָאה סָאװ ,טַאטשלעדע דוד טלַאטשעג יד
 .עדנעגעל

 ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ ןוא טלַאטשעג עשירַאדנעגעל

 טלַאטשעג עטבילַאב ַא ןעז ןלעװ וצ טייקכַאװש עכעלשטנעמ עטלַא ןַא זיא סע

 ןרעו ןכירטש עפרַאש .ערעפסָאמטַא רעשירַאדנעגעל ַא ןופ לּפענ ןטייוו ַא ןיא
 טלדנַאװרַאפ טרעוו טלַאטשעג יד .טדניוװשרַאפ --- ןעזסיוא ערָאלק סָאד ,טשיװעגּפָא

 ,טײטַאב ןכיוה טימ לופ ,לָאבמיס ןלופסגנומיטש ַא ןיא

 עקירעהעג ייב .ּפָארַא ןוא ףױרַא רעבָא טגייטש עטכישעג ןופ גנַאג רעד

 רעד ןופ זמר ןכיוה םעד ,גנוכעלרעהרַאפ יד ןגערפוצּפָא ןָא ןעמ טבייה ןטייהנגעלעג
 ןָא ןשרָאפסױא ןָא טפָא רעייז סע טוט עמ ןוא .טלַאטשעג רעשירַאדנעגעל
 ןטקילייהרַאפ םעד ןופ תוהמ עמַאס םעד ,ןעגנוכיירגרעד עשיטקַאפ יד ןריזילַאנַא

 ,ןשטנעמ

 עטפרַאשרַאפ טימ םיחוכיוו יד ,ךעלטנייוועג ,ןעמ טריפ טייהנגעלעג אזַא ייב
 ךיז ןעימַאב ייז .ןעגנוניימ ערעייז רעביא ןביירט םידדצ יד .,ןדָאטעמ ןוא ןעלטימ
 ,רוגיפ יד רענעלק טינ טרעוו ךָאד .דגנכש דצ םעד ןגייצרעביא ןעלטימח לכ טימ
 סָאװ ,סָאד זיא ייברעד עקידריווקרעמ סָאד .ךיז ןעמ טרעּפמַא ריא בילוצ סָאװ
 יד ,םצע עמַאס םעד ןיא ,תמא ןַא יו סיוא ןעעז םידדצ יד ייב ןעגנוניימ יד
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 םידדצ עקיטייזנגעק ייווצ יד סָאװ ,ןופרעד טפָא רעייז ךיז טמענ שינעײטשרַאפסימ

 ןגעוו טדער דצ ןייא .ךַאז רעקיבלעז רעד ןוא רענייא ןגעוו חוכיוו רעייז טינ ןריפ

 ביוא ."ןעגנוכיירגרעד, ןגעוו טדער רעטייווצ רעד תעב ,?טלַאטשעג רעסיורג, ַא

 טעוװ ,רעטכיד ַא ןופ טלַאטשעג םעד ףיוא עטגָאזעג סָאד ןגָארטרעבירַא לָאז ןעמ

 עשיטעַאּפ : ןטייווצ םעד ןגעק סנייא ןפירגַאב ייווצ ָאד טלעטש ןעמ זַא ןעמוקסיוא

 .ןעגנוכיירגרעד עשיטעַאּפ ןגעק טלַאטשעג

 ַאזַא ,טציא ךָאנ טפָא ךיז טריפ ןוא ,טריפעג ךיז טָאה ןטַאטשלעדע דוד ןגעוו

 ענייז ,סרעדנוזַאב ,ןוא עיפַארגָאיב ס'טַאטשלעדע יונעג ןעק ןעמ ןעוו .חוכיוו

 ןפַאש וצ טימעג ךיז טָאה ןיילַא טַאטשלעדע זַא ,ןלַאפנייא טינ לָאמניײק טעװ ,רעדיל

 רעייז ,ןרעױדַאב םוצ ,טפערט סָאד יװ ,ךיז םורַא ערעפסָאמטַא עשירַאדנעגעל ַא

 -סילַאעדיא ,וויאַאנ ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא טַאטשלעדע .רעטכיד טימ טּפָא

 יד ןענייז םיא רַאפ .טסיכרַאנַא רעכעלסימָארּפמָאקמוא ןַא ,קיליװרעפּפָא ןוא שיט

 -לעדע .ןריציפירָאלג ןײלַא ךיז ידכ ,רעדיל רַאפ ףָאטש יוװ ןעוועג טינ ןטפַאשנגייא

 געמ עמ ביוא ,שיטקעלַאידמוא וצ ,ץנַאג וצ ןוא קיטכירפיוא וצ ןעוועג זיא טַאטש

 .טגָאזעג טָאה טרָאװ ןייז סָאװ עקיבלעז סָאד ןייז טינ לָאז רע זַא ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז

 -נגעק ענעדיישרַאפ יד ,ןעלכה-ךס עטמיטשַאב ןיא ןעיצרעטנוא יאדכ זיא סע

 עזעיטעַאּפ ענייז ןוא טלַאטשעג רעשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע ןגעוװ ןעגנוניימ עקיטייז

 ייוצ ןופ רעטרעוװ יד ןיא טקירדעגסיא ןעניפעג ייז ןעק עמ .ןעגנוכיירגרעד

 ןייא .ןטַאמילק עשירעלטסניק ןוא תופוקת ערעדנַא וצ רָאג ןרעהעג סָאװ ,ןטעָאּפ

 -- עטייווצ יד ןוא ,ןענעזייר םהרבא טעָאּפ ןשידיי ןסיורג םעד טרעהעג גנוניימ

 -ידניא עשיטסינַאיסערּפמיא יד ןופ רעכערּפשריפ ןוא רעייטשרָאפ ןטסנייפ םעד

 ,ױדנַאל ָאשיז ,ןטסילַאודיװ

 סנעוייר ץטַאק השמ טגנערב ,ןטפירש ס'טַאטשלעדע דוד וצ המדקה ןייז ןיא

 : רעטרעוו

 .ןקילײה ַא ןגעוו יװ ןטַאטשלעדע ןופ ןעמ טדער דנַאלסור ןיא זדנוא ייב;

 ןדייר רעטעברַא ןוא ,ןבעל ןייז ןגעוו סעדנעגעל ענעדישרַאפ םורַא וליפא ןעייג סע

 ,"ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ רעדיל ענייז ןעגניז ןוא םיא ןגעוו

 טרעטעגרַאפ שממ ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד יֹױזַא יו ןפוא רעד ןעוועג זיא סָאד

 -יטלָאמעד רעד ףיוא לח ךיוא ,בגא זיא סָאד .טלַאטשעג עשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע
 ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעק

 -עג ס'טַאטשלעדע ןגעוו טינ םעלבָארּפ יד ןָא טריר ,רעדיוו ,ױדנַאל ָאשיז

 -לעדע ןגעוו --- רעמכָאנ .ןעגנוכיירגרעד עשיטעַאּפ ענייז ןגעוו טרעיינ ,טלַאטש

 יד, עיגָאלָאטנַא ןייז וצ המדקה סױדנַאל ןיא ןענעייל רימ .טנַאלַאט ס'טַאטש

 : 71919 רָאי זיב עקירעמַא ןיא גנוטכיד עשידיי

 .טרעדנוהרָאי ןטצעל ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ גנַאפנָא ןיא טברַאטש טַאטשלעדע

 עטשרע יד טנכיוצַאב טָאה סָאװ ,עוװיאַאנ ,ענעֿפלָאהַאבמוא סָאד ןברָאטשעגּפָא זוא םיא טימ

 ענייז רע טָאה ןצרַאה ןופ טולב ןטימ .עקירעמַא ןיא גנוטכיד רעשידיו רעד ןופ טירט

 ביוא ,רעבָא ; תורוש עניוז ןעוווו םייקיטכירפיוא טימ ,ןבירשעג ןזרעפ עשידניק

 רעקירעביא ןַא רעבָא סע זיא ,טנַאלַאט ַא רַאפ טייקידנעווטיונ ַא זיא טייקימכירפיוא
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 ןייק טָאה רעכלעוו ןוא רוטַארעטיל טימ ךיז טמענרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאֿפ טסַאלַאב

 ,"טונ טנַאלַאמ

 עשיטעָאּפ ןופ רעקיטילַאנַא ןַא ןעוועג טינ לָאמניײק עקַאט זיא ױדנַאל ָאשיז

 טינ ןבָאה ייז .רוד-ינב ענייז ןופ לוק סָאד טדערעג טָאה םיא ךרוד רעבָא .ןטרעוו

 .עיזעָאּפ ןיא זומ ןכעלסילשסיוא ןַא יוװ ןוויטָאמ עלַאיצָאס יד ןעמעננָא טלָאװעג

 ןעוועג זיא; -- ױדנַאל טביירש -- ?טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ גנַאפנָא םעד זיב;

 ."עלַאיצָאס יו רעדיל ערעדנַא ןביירש וצ עדנַאש ַא

 יד טכעלרעהרַאפ ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?ןעמונעג סע ךיז טָאה טענַאװ ןופ

 גנואיצַאב עקידלוטיב יד טמַאטשעג טָאה טענַאװ ןופ ןוא ? טלַאטשעג-טַאטשלעדע

 ?ןטסנידרַאפ עשיטעָאּפ ענייז וצ

 ןעננואיצַאב עקיד 'תוריתס ןופ תוביט

 : תוביס יירד קנַאד ַא טקיטלַאטשעגסיױוא ךיז טָאה ,עדנעגעל ַא יו טַאטשלעדע

 ענשַאּפערָאה עשידיי יד לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג םעד ןיא ןבָאה לכ תישאר

 רעקיטייצירפ ןוא טײקנַארק ןייז ,ןבעל ךעלנעזרעּפ ס'טַאטשלעדע -- תינש .,ןסַאמ

 .עיזעָאּפ ןייז ןופ רעטקַארַאכ רעשיגַארט-לַאטנעמיטנעס רעד -- סנטירד ןוא .טיוט

 -עגנָא טלָאמעד טשרע ךיז טָאה ,עּפָארײא-חרזמ ןיא ךיוא יו ,עקירעמַא ןיא

 -ןצכעז רעד ןעוו .טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעקיניזטסואווַאב ַא ןעמערופ ןביוה

 ןעוועג טינ טרָאד ךָאנ זיא ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ 1881 ןיא טָאה טַאטשלעדע רעקירָאי

 טינ ךיוא טלָאמעד יז טָאה רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא ןייק

 ןטלַאהעג טָאה עקירעמַא ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא עשידיי יד .עקירעמַא ןיא ןעזעג

 ,ןטסילַאיצָאס עשיאעּפָארײא יד .ןטייצ ס'טַאטשלעדע ןיא ןעמוקפיוא ןיא טשרע

 ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא ןבָאה ,ןזיירק ערעייז ןוא שטיוועלעדנוז ,ןַאמרעביל ןרהא

 יד ,ןסַאמ עשידיי עטיירב יד סָאװ-קינייװ רעבָא ,ץנעגילעטניא יד ןעוועג עיּפשמ

 ףיוא עדנַאגַאּפָארּפ ןייז טריפעג טָאה רעטשרע רעד .עטושּפ ַא ןעוועג זיא הביס

 ןענייז ןסַאמ עטכַאװעגפיוא-טשרע יד .שיסור ףיוא -- רעטייווצ רעד .שיאערבעה

 םעד ןוא רענרעק יד רַאפ טיירג ןעוועג זיא דלעפ סָאד ,דלעפ טילגעצ ַא ןעוועג

 טָאה ןדָאב רעקיטכורפ רעדדָא-טָא ,עיידיא רעלַאקידַאר רעד ןופ יוט-ןגרָאמירפ

 םענייאניא .ןטעָאּפ ערענָאיצולָאװער עשידיי עטשרע יד ןעמונעגפיוא טשרָאד טימ

 זיא סָאװ ,עיצַאטיגַא ןוא גנורעלקפיוא ערענָאיצולָאװער עצנַאג יד --- ייז טימ

 ןפַאש וצ ףיוא גונעג ןעוועג זיא סָאד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגפיוא

 -געגעל ַא ןופ ערעפסָאמטַא יד ןבעווסיוא ךיז לָאז םיא םורַא סָאװ ,טקעיבָא םעד

 יקסוועשטניוו סירָאמ ,ןטעָאּפ עלַאיצָאס ערעדנַא ייווצ יד ."רעטכיד ןסַאלב; ןשירַאד

 סע זיא טַאטשלעדע .ןרָאװעג טינ טקעיבָא ַאזַא ןענייז ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןוא

 .ןעוועג

 -על ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טינ ןענייז ןגעלָאק ס'טַאטשלעדע סָאװ סָאד

 ןענייז סנבעל ןוא תולעמ עכעלנעזרעּפ ערעייז זַא ,טינ ןיטולחל טניימ ,סעדנעג

 -לעדע םורַא זיירק רעגנע רעד .ס'טַאטשלעדע יוװ דַארג ןרעקירעדינ ַא ןופ ןעוועג
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 -סייגַאב זיירק ַא ןעוועג זיא סָאד .עלָאר עקיטכיוו ַא רעייז טליּפשעג טָאה ןטַאטש

 -טַאטשלעדע יד טיײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה ייז ךרוד .רערערַאפ ןוא םירבח עטרעט

 ךיוא .גנַאגוצ ןשיטירק םוש ןָא ,גנורעדנואווַאב-טַאטשלעדע יד ,ןעגנומיטש

 וצ רעבָא ,סרעזייווגעוו יו טכַארטַאב ייז ןבָאה ןדלעפנעזָאר ןוא ןיקסוועשטניוו

 םיא וצ טליפעג ןבָאה ייז ,גנַאגוצ רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג ייז ןבָאה ןטַאטשלעדע

 ,טעטעיּפ עפיט ַא

 טלָאמעד ךיז טָאה ,ןסַאמ עשידיי יד ןיא יו ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןיא

 -ביירט עקרַאטש ַא זיא הנומא .,ןלַאעדיא ןיא הנומא עכיוה ַא ןקעו ןיא ןטלַאהעג

 ןענייז תומימת רעשיגָאלָאעט רעייז ןיא .ןשטנעמ עטרעקַאב סָאװ-רָאנ ייב טפַארק

 ןדָאזיּפע זיולב ןעוועג ןענייז ןלַאפכרוד .ןעגנושיוטנַא םוש ןייק ןעוועג טינ ייז ייב

 -ַאב סָאד טרעכעהעג רָאג ןבָאה ייז .עיצולָאװער רעד ןופ געוו-רענרעד ןפיוא

 ןלַאיצָאס רעייז ןופ תמא םעד ןיא טגייצרעביא רעקרַאטש ךָאנ ןבָאה ייז .ןייזטסואוו

 סנרעטש עקיטכיל ןעוועג ןענייז ייז -- תומולח יד ןוא ,תמא רעד ןוא .םיורט

 ."ןרערט-ןשטנעמ ןוא טולב-ןשטנעמ ןופ םי-םערוטש םעד טכײלַאב/,, ןבָאה סָאװ

 ןקילייה טימ, טצנַאלפרַאפ ןרעוװ סָאװ ,"ןלַאעדיא-טייהיירפ יד; ןעוועג ןענייז יז

 ,"טולב-רעריטרַאמ

 .טכיל קיליײה טכירעגמוא ןַא ןיא

 -עג שיטסילַאער טַאטשלעדע טָאה דלעפנעזָאר ןוא יקסוועשטניוו יו טקנוּפ
 עיצַאטיגַא ןבירשעג ךיוא רע טָאה ייז יו טקנוּפ .טיונ סרעטעברַא םעד טרעדליש

 רע .סעיינ סעּפע ןפַאשעג רעדיל ענייז ןיא טָאה טַאטשלעדע רעבָא .ןזרעפ ןיא
 קיליײה טכירעגמוא ןַא ןיא ןלַאעדיא-טייהיירפ ענעגייא ערעייז טקעלּפטנַא טָאה

 עטריטלָאזקע ערעייז ןיא טייהיירפ יד טלעטשעגרָאפ ךיז ןסַאמ יד ןבָאה ױזַא .טכיל
 "יטע רעכיוה רעד ןעוועג זיא ןלַאעדיא ערעייז ןופ טכיל עקילייה סָאד .ןעמיורט
 ,םיורט רעד רָאנ טינ .רשוי ןוא טייקיטכערעג רַאפ ליפעג עפיט סָאד ,וויטָאמ רעש
 : לַארָאמ רעכיוה ןופ ןעמָאנ ןיא ןעוועג זיא אפוג ףמַאק רעד ךיוא רָאנ

 ,טומ ,גנונעפָאה ,רעדירב טינ טרילרַאפ;

 ,ןפיולטנַא רנַאש ַא זיא דלעפטכַאלט ןוֿפ

 טולב סנּפָארט עטצעל טימ ךיוא ןצוו

 ,יןפיוק טייהיירפ סטייהשטנעמ רעד ןעמ זומ
 ךעלרע ןוא וויאַאנ רעייז רע טדער רעדיל עשיסור ענייז ןופ םענייא ןיא

 | : םעד ןגעוו
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 וצקנצש טינ וצק ךיא .,טבילצג טינ ןפיורפ בָאה'כ;

 ,טלַאטשענ רעשידרצ ןַא עביל ץצנַאג ןיימ

 ןיימ ןוא ץביל ץעפיט ןיימ ןצווצג זיא עיידיא רֶצד וצ זיולב ןוא

 ןצקנלב

 .טלַאטשעג רטקילײה רעד ןבעגעגקעװַא ץרַאה סָאד בָאה'ב ןוא

 ,טבילעג ףיט ךיא בָאה ,טייהיירפ --- טייהנייש יד

 ,טלעזַאב יז טָאה ןקילייה םעד לַאװריא סנצרַאה ןיימ

 ,טּפינקרַאפ קלָאֿפ ןטימ ךיז ךיא בָאה -- ריא קירנבעגּפָא ךיז

 יטלצווקעג קלָאפ ןטימ ןעמַאזוצ ךיז ךיא בָאה---ריא ןָא קידנדייל ןוא

 עמירָא סָאד, ,עסַאמ עשידיי ענענַאטשעגּפָא ,עכעלרע ,עוויאַאנ-קיטשרָאד יד
 "רַאפ םוש ןָא -- טליפרעד סָאד טָאה ,ךָאנ ןקורדסיוא ס'טַאטשלעדע ךָאנ ,"קלָאפ

 טָאה "קלָאפ עמערָא סָאד; ױזַא יו ףירגַאב לקיטש ַא ןבָאה וצ ידכ ,ףיט ןוא ,גנולטימ

 ,וירב ַא ןופ תורוש עכעלטע ןענעייל וצ יַאדכ זיא ,ןטַאטשלעדע ףיוא טקוקעג

 זיא ווירב ןופ רבחמ רעד .1890 ,יַאמ ןט23 םעד ,"ןרעטשנגרָאמ, ןיא טקורדעג
 עטקינײארַאפ, יד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא יקסרַאב .יקסרַאב לארשי ןעוועג
 םלוע ןב לארשי ןעמָאנ ןרעטנוא .(סרָאליעט וװָא דוהרעדָארב) "רעדירב-רעדיינש
 יד ןריזינַאגרָא וצ זיא סע קיטיײנ יו םעד ןגעוו ןעלקיטרַא ןבירשעג רע טָאה
 ןשידיי םעד ןופ קורדסיוא רעד ןעוועג זיא םיטש ןייז .רעטעברַא-רעדיינש עשידיי

 -ירּפ ןענייז רעטרעוו ענייז .טנעגילעטניא-סקלָאפ ןוא שטנעמסקלָאפ ןלַאקידַאר

 ; ןסַאמ עלַאקידַאר עקידטלָאמעד יד ייב יו טקנוּפ ,וויאַאנ ,וויטימ
 (.מ ,ב .1---םינָאדװעסּפ ַא ס'טַאטשלעדע) !לערַאקסַאּפ רעדורב ! לערַאקסַאּפ;

 רעטנוא ,ךיא בָאה לָאמנייא טינ ,ץרַאה ןיימ ןכָארבעצ עיזעָאּפ ןייז טָאה לָאמנייא טינ
 .עטכידעג עשילמיה ןייד קידנזעל דניק ןיילק ַא יו טנייוועג ,םלוע ןב לארשי
 ןליפ ,עיזעָאּפ ןייד עזעל ךיא רָאפעב ךָאנ ,טפירשרעטנוא ןייד רָאנ עזרעד ךיא ןעוו
 עייצרַאפ ,רָאנ .. . רימ טרעוו ןצרַאה ןיימ ףיוא ןוא .ןרערט טימ ןָא ןגיוא עניימ ךיז

 ןבייהפיוא טינ ךיז ןָאק ךיא .ןיילַא סע טסייוו וד .טעַאּפ ןייק ןיב ךיא ,רעדורב
 ןיב ךיא :ןוז יד ,הנבל יד ,סנקלָאװ יד יו רעכעה עיזעָאּפ ןופ לגילפ יד ףיוא

 ".,וצרעד ךַאװש וצ ,ךַאװש

 קנַאד ַא רָאנ טינ ןפַאשעג ךיז טָאה ןטַאטשלעדע וצ טעטעיּפ ןופ ליפעג סָאד
 ךיוא רָאנ ,ןפורעגסױרַא ןבָאה רעדיל ענייז סָאװ רעטיצפיוא ןשירטקעלע םעד
 ,ןטפַאשנגייא עכעלנעזרעּפ ענייז קנַאד ַא

 ןוא ,ןטַאטשלעדע םורַא זיירק רעגנע רעד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טינ סע זיא
 .טַאטשלעדע -- עדנעגעל רעד רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ ןבָאה ,ןסַאמ יד ךיוא
 ,רעטכיד םעד טרעדנואווַאב קיטכירפיוא ןבָאה ייז לייוו ,ןָאטעג סָאד ןבָאה עדייב
 ,ןליפעג עטסמיטניא עמַאס ערעייז טקירדעגסיוא טָאה סָאװ

 ףיוא טכַאמעג טָאה טַאטשלעדע סָאװ ,םשור םעד רעביא טיג ץטַאק השמ
 ; ןשטנעמי

 טרָאד ןוא ,ןצרַאה ןיא םערָאו טרעוו םענעי יוב ,םינפ ַאוַא לָאמנייא טעז סע רעוו ,

 ,םכיזעג-סוטסירק ַא ןופ קורדנייא ןַא -- קיבויא ףיוא קורדנויא ןַא ןזָאלעגרעביא טרעוו
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 עטעשודנָאלברַאפ יד ןוֿפ דניז יד רַאפ ןעמוקוצּפָא טלעוו רעד ףיוא ןענישרעד יו יוזַא

 ."רעדניקנשטנעמ

 טנעקעג טכיזעג-סוטסירק ַא טָאה ,טייצ רעוויאַאנ ,רעקידנכַאוװפיוא רענעי ןיא

 ,"טסיזמוא טינ; .רעצרעה ענערַאפרעדמוא ,עכעלרע ןדניצנָא ןוא ןרעבױצַאב

 ןוא טייו טײרּפשרַאפ גנַאלק רעד םיא ןגעוו ךיז טָאהק ,רעטייוו ץטַאק טביירש

 -עלָארּפ עשידיי עטקירדרעטנוא ןוא עקידנדייל ןַארַאפ ןענייז סע רָאנ ואוו ,טיירב

 םוצ ןעמוקעג עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ךרוד ןענייז עכלעוו ,רעירַאט

 טעָאּפ םענופ גנולעטשרָאפ יד ןעמעלַא ייב זיא טסיזמוא טינ ; ןייזטסואווַאב

 ,(.מ .ב .נ --- וויסרוק ןיימ) *רעריטרַאמ ַא ןופ ץנַארק םעד טימ טנױרקַאב

 זיא ,רעריטרַאמ ַא ןופ ץנַארק םעד טימ טניױרקַאב ,טכיזעג-סוטסירק סָאד

 טַאהעג טָאה טַאטשלעדע ביוא .רָאיזָאּפ ַא ןופ שובל רעקידנסיורד ַא ןעוועג טינ

 ןעוועג סָאד זיא ,רעױדַאב-טסבלעז ןוא גנורעדנואווַאב-טסבלעז ץמש ַא ךיז ןיא

 טָאה סָאד .טייצ רעלַאטנעמיטנעס רענעי ןופ רעפסָאמטַא רעד טימ םכסה ןיא

 ןגעוו ףירגַאב סרעטכיד םעד טימ ןוא טייקכעלטנגוי ס'טַאטשלעדע טימ טמיטשעג

 -רעטנוא ןוא עטפַאלקשרַאפ יד טימ םענייאניא טדייל רעטכיד רעד .תוחילש ןייז

 ןַא ןעוועג זיא טַאטשלעדע ."לָאטרעמָאיא ןופ ןעמוהת יד ןיא רעדירב עטקירד

 .שטנעמ רעשילַארָאמ ַא ,טסילַאעדיא רעכעלסימָארּפמָאקמוא

 סָאװ .ןענָאטַאב וצ קיטיינ רַאפ סע טניפעג ,םיא ןגעוו ןבירשעג טָאה סע רעוו

 רעפיט ץלַא ,*רעטכיד ן'טּפשמ'רַאפ טיוט םוצ; םעד טנעקעג טָאה עמ רעטנעענ

 -ַאבמוא, טָאה טַאטשלעדע .םיא רַאפ דובכה תארי רעד ,ץרא ךרד רעד ןעוועג זיא

 ,בוט גומ םעד טימ ,תודימ עטוג יד טימ ,טייקכעלטיז, טימ ?טקריוועג טסואוו
 ,ןברעוורעד טינ ךיז ןעק שטנעמ ַא עכלעוו ,ןטפַאשנגייא עכעלרעדנואוו ענעי טימ
 -נגייא ענערָאבעגניײא ןענייז רעדָא ,המשנ ןייז ןרעטייל סָאװ ,םירוסי ךרוד ןדיַאס
 .(ץטַאק השמ) *. . . ןטפַאש

 תובשחמ יד ןיא ןוא עטנעָאנ ענייז ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג זיא טַאטשלעדע
 ןיא ,רוטַאנ-ןטעקסַא ןימ ַא; ,הגרדמ רערעכעה ַא ןופ שטנעמ ַא -- עטייוו יד ןופ
 סנטייווצ םעד ףיוא אפוג גנופורּפָא יד ,אפוג טייקסטוג יד ,אפוג טייקנייר יד רעכלעוו
 טרעוו טייקינעטרעטנוא רעד וצ ןוא טכוזשרעה רעד וצ גנוטכַארַאפ יד ןוא םירוסי
 עלַא ייז ןיא טרעצרַאפ סָאװ ,טפַאשנדייל עדנענערב עקידרעייפ ַא ,טּפַאשנדייל ַא
 ,?ןטפַאשגדייל ערעדנַא

 ,"עטקריוועגנייא ןַא ...ןסיורד ןופ לַארָאמ, ַא ןעוועג טינ זיא ץלַא סָאד זַא
 -ַאב ץנַאג סע טָאה רע .שיטקַארּפמוא ןביילב ןלעװ ןייז ןיא וליפא ןעז ןעמ ןעק
 טָאד ןטייקכעלגעמ יד טַאהעג טָאה רע םגה .ןדיימסיוא טלָאװעג טינ קיניזטסואוו
 .ןָאט וצ

 -ַאב ללכ ךרדב טָאה ,טייצ רענעי ןיא ץנעגילעטניא ערענָאיצולָאװער יד
 ערענָאיצולָאװער יד רַאפ דובכה תארי טַאהעג טָאה יז .שפנ-תריסמ טרעדנואוו
 ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןענופעג רעבָא ךיז ןבָאה סע .רעריטרַאמ ןוא תונברק
 רעייז ןיא טּפעװעגסױא ךיז ןבָאה ןלַאעדיא עקידרעייפ יד .דייר ייב זיולב ןבילבעג
 --- עקירעמַא עשיטנַארגימע עדמערפ יד ,טיונ עסיורג עטכירעגמוא יד .ןצרַאה
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 םעד ןבעװ ןביוהעגנָא רעטייוו ייז ןבָאה .ןקָארשעגרעביא קרַאטש ייז טָאה סָאד
 עּפורג-ןטנעדוטס רעוועיק רעד ןשיוװצ ךיוא .ערעירַאק רעכעלנעזרעּפ ןופ םעדָאפ
 וצ טמיורטעג ייז ןבָאה הליחתכל .ןשטנעמ עכלעזַא ןעוועג ןענייז ?םלוע-םע;
 ןעניפעג רימ .עקירעמַא רעיירפ רעד ןיא ענומָאק עכעלטפַאשטריװידנַאל ַא ןדנירג
 -ליואוו, ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ עקיטפנוקוצ ,ןשטנעמ עשיטקַארּפ ץנַאג ייז ןשיווצ

 םַאנסיוא רעקיצנייא רעד רשפא ןוא ,ןעמַאנסיוא יד ןופ רענייא .רעגריב ?עקידנבָאה
 ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ,טַאטשלעדע דוד ןעוועג זיא ,עּפורג *םלוע םע; רעד ןיא

 ןופ ףליה רעד קנַאדַא ,ןרידוטש וצ טייהנגעלעג עטסעב יד טַאהעג רע טָאה םירבח

 ?ףרעירַאק ןכַאמ, טלָאװעג טינ טָאה טַאטשלעדע רעבָא .רעדורב ןרעטלע ןייז
 טימ םכסה ןיא ןבעל טלָאװעג טָאה רע .ןובשח סנצימע ףיוא ןבעל ךָאנ וצרעד ןוא

 רעדירב/, ענייז טימ סנייא ןייז ןוא עינַאװערָאה רענעגייא ןופ ןבעל : ןלַאעדיא ענייז
 ."יירעפַאלקש ןופ

 ,ןטלַאהעגסיוא ןוא שיטסילַאעדיא ךעלסימָארּפמָאקמוא ןעוועג זיא טַאטשלעדע
 סע טָאה ,טגָאמרַאפ טינ ןיילַא סָאד ןבָאה סָאװ ,טניירפ ענייז ןופ רעצרעה יד ןיא

 ןייז ןיא טַאטשלעדע טביירש ,ןדַארעמַאק עניימ; .דובכה תארי ןפורעגסורַא
 טימ ,םוידוטש רעייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ,"רעדרעמטסבלעז ַא ןופ ווירב;
 ;ןגרָאזטלעג טימ ,עביל-ןעיורפ טימ ,ןטפעשעג-טַאװירּפ טימ ,ערעירַאק רעייז

 רעכלעוו ךרוד ,הכאלמ ַא טנרעלעגסיוא ךיז גנוגנערטשנָא סיורג טימ בָאה ךיא
 ."ךיז ןגעוו טכַארטעג טינ בָאה ןוא טיורב ןיימ ןענידרַאפ טנעקעג בָאה ךיא

 זיא סָאד ,טכוזדניווש ןופ תונברק עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג זיא טַאטשלעדע

 עלַאטַאפ ס'טַאטשלעדע ןוא .טייקנַארק עשירַאטעלָארּפ עטסטײרּפשרַאפ יד ןעוועג

 טלַארטשַאב ,טקעוועג יוװ ןבָאה טיוט רעקיטייצירפ ןייז ,רעמכָאנ ןוא ,טײקנַארק
 ,ןליפעגרָאפ יוװ ןעזסיוא ןביוהעגנָא טציא ןבָאה ייז .תורוש עקידנטייטַאבליפ ענייז
 ןסַאלב םעד, ,"ףַאלקש-רעטעברַא; םענופ טיוט רעד ,טייקנַארק יד ,ןבעל סָאד

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ םיא טָאה ,טסילַאטנעמיטנעס ןקידנפור-סייה םעד ,"רעמיורט

 ,"ןדַאקירַאב-טכַאלש, יד ףיוא ןלַאפעג רע זיא קלָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא ,רעריטרַאמ

 ןופ טָאה רע ."ןקָאלג סטייהיירפ יד ןיא קידנעגנילק, ,ףמַאק-ןפַאלקש םעניא

 : העובש יד ןבעגעג טָאה ןיילַא רע ןוא העובש ַא טרעדָאפעג ןעמעלַא

 --- צנָאמ סטייהיירפ רצד ייב רפיווש;

 --- טולב-רצריטרַאמ ןופ טיור

 ,גנולפייווצרַאפ ןייק ,טנייפ ןייק ,םערוטש ןייק זַא

 ."טומ ןייד ןבצרבצצ טינ טצוו

 רעד ןרָאװעג "רעטכיד-טייהיירפ, רעשירעריטרַאמ רעד זיא טיוט ןייז ךָאנ
 ,ןנוקמ ןוא רעטסיירט ,רעקעוװ ,רעפור רענעעזעג-טינ

 שזדירדלע ןוא יסנעלעד ןופ ןטָאפַאשע-ןפַאלקש יד -- ןקירבַאפציווש יד ןיא

 ןטימ טריציפיטנעדיא טכענק רעשיטנַארגימע-שידיי רעד ךיז טָאה -- טירטס

 טנעקעג טָאה "רעדורב רעקידנטכַאמש; רעד .רעטכיד ןופ גנַאזעג ןשיגַארט

 רע .ןדרָאקַא עשיריל ןוא ןפורקעוו ,רעדליב ס'טַאטשלעדע ךיז ףיוא ןטסעמנָא
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 טכיל ַאזַא ןיא .דלעה ,"ןקילייה, רעבָא ,ןכעלקילגמוַא ןַא יו ןיילַא ךיז ןעזעג טָאה

 ,ןטילעגכרוד טינ ןעד רע טָאה .,ןסַאמ יד וצ ןעמוקעגוצ דיל ס'טַאטשלעדע זיא

 -ןיילק רעקיטכענ רעד סָאװ ,געוו-רעריטרַאמ ןקיבלעז םעד ,ייז טימ םענייאניא

 יז ןעוו ,טבעלעגכרוד ןבָאה טנעגילעטניא ןוא רעריצודָארּפ-ןיילק ,רעלדנעה

 ? הנידמ רעיינ רעד ןיא רעירַאטעלָארּפ ןרָאװעג ןענייז

 ןבָאה ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןגעוו-רענרעד עלַא רעביא ןוא תוסיפת יד ןיא

 ,רעדיל ענעטָאברַאפ ס'טַאטשלעדע ןיא טסיירט ןענופעג ןרענָאיצולָאװער עשידיי

 טרעהרעד ןעמ טָאה ןשינעפיט:םירוסי ןיא .לָאבמיס ַא ןרָאװעג ייז רַאפ זיא רע

 סָאד .ןרָאצ ןוא רעיורט ןייז ,תועובש עקידנרעטישרעד ענייז ,ןפור ס'טַאטשלעדע

 .עדנעגעל ַא ןיא "רעטכיד-ןפַאלקש, םעד טלדנַאוורַאפ טָאה ץלַא

 ןעננוכיירגרעד עשיטעַאּפ

 יד ןביוהעגפיוא טלַאטשעג ס'טַאטשלעדע ןגעק ןעמ טָאה רעטעּפש ןרָאי

 ןייז ןרענימ וצ טכוזעג טָאה עמ .ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ ענייז ןגעוו םעלבָארּפ

 סָאװ ,ץנעגילעטניא לייט רענעי ןָאטעג סע טָאה סרעדנוזַאב .טרעוו ןשיטעָאּפ

 ךָאנ סע זיא ןעמוקעג .ןסַאמסקלָאפ יד ןופ ןרעטייוורעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 טרעדנוה ןצניינ ןיא עיצולָאװער רעשידנעלסור רעטשרע רענעלַאפעגכרוד רעד

 זיא יז .ץנעגילעטניא עשידיי יד ןעוועג טלָאמעד זיא טלפייווצרַאפ .ףניפ ןוא

 עלעודיווידניא .ןעגנוניישרעד עלַאיצַאס וצ שיטירק רעמ ןרָאװעג זייווכעלסיב

 -ךעלסילשסיוא עקידרעירפ יד ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ ןביױהעגנָא ןבָאה ןוויטָאמ

 רעשידיי רעד ןיא םזילַאודיװידניא רעד .רעדילספמַאק ןוא ןוויטָאמ עלַאיצָאס

 רַאפ ,םזינַאיסערּפמיא ןקידנעמוקנָא ןרַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה עיזעָאּפ

 ןסקָאװעג זיא טימרעד םענייאניא ,דיל ןעמיטניא ןרַאפ ,ןעגנובעלרעביא עשידיחי

 טָאה עמ .טייקנייש עמיטניא ,עטנעָאנ ,עכעלריטַאנ זדנוא טיג :גנורעדָאּפ יד

 רָאנ ,לטימ ַא יו טינ --- ןײמעגלַא ןיא טסנוק יװ -- עיזעָאּפ ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא

 טקנוּפרעװש רעד זיא ןטייצ ס'טַאטשלעדע ןיא .קעווצ ןקידנעטשטסבלעז ַא יו

 -טּפױה רעד זיא טציא .הבשחמ רעלַאיצָאס רעד ןיא ןגעלעג עיזעָאּפ רעד ןיא

 -לדייאעגסיוא רעד .עיצקיד עשיטעָאּפ עטרענייפעגסיוא יד :ןעוװעג סערעטניא

 ןעמזירעמשטייד עכעלדיימרַאפמוא יד ןזָאלרעד טינ רעמ טָאה זרעפ רעשידיי רעט

 ןשינעלרעוװ ןטימ ןבעגּפָא ךיז ןביױהעגנָא טָאה עמ .הפוקת ס'טַאטשלעדע ןופ

 -עגוצ זיא עמ .גנומיטש רעד טימ ,ןָאט ןקידנטָאש-בלַאה ןטימ ,"רעביוצ-קיזומ,
 -עכָאּפע רעדנַא ןַא ןופ רָאג ןסָאמ עשיטעטסע טימ עיזעָאּפ ס'טַאטשלעדע וצ ןעגנַאג
 -ץָאּפ ס'טַאטשלעדע ןענעקיײלּפָא גנירג רָאג ןעוועג זיא רעבירעד .ערעפסָאמסַא
 ךס ַא טרעהעג ךיז ןבָאה עיזעָאּפ ס'טַאטשלעדע ןגערּפּפָא םעד ןיא .ןטרעװ עשיט
 -סױרַא טינ רעגערפּפָא יד ןבָאה גנַאגוצ ןשיטילַאנַא ןַא רעבָא .תונעט עטכערעג
 ךעלגעממוא ןעוועג ,טייצ רענעי ןיא ,סע זיא תוביס המכו המכ תמחמ .ןזיוועג
 ךס ַא ןפוא ןשיטסינָאיסערּפמיא-ןייר ַא ףיוא רעבירעד טָאה עמ .ןעטרַאװרעד וצ
 ,ןבירטעגרעביא
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 ,לשמל ,טייקנייש רעקיטרַאנגייא ןַא ןופ סנכייצ ןעז טנעקעג טינ טָאה עמ

 -- טנעָאנ-וצ ןעוועג זיא עמ .ןעמזירעמשטייד עטנַאמרעד סָאװרָאנ יד בילוצ ךיוא

 -שטייד יד טימ רעדיל יד רעטניה זַא ןקרעמַאב וצ -- שיטירקמוא ךיוא רשפא ןוא

 ןטמיטשַאב ַא ןופ ןבעל טבעלעג ַא ןופ ןטרעוו ןגעלעג רעבָא ןענייז ןעמזירעמ

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ,עפוטש ַא ,חסונ ַא ןעוועג זיא סָאד ,קורדסיוא-טסנוק

 ערעזדנוא ןיא ןשינעעזרַאפ ןעוועג עקַאט ןענייז ןעמזירעמשטייד יד .דיל ןשידיי

 טָאה עמ .ןושל רעזדנוא ןופ ןקינירסיױא ןביוהעגנָא עקַאט ייז ןעמ טָאה .,ןגיוא

 וצ טימעג ךיז טָאה עמ .,ךַארּפש עכעלריטַאנ יד ןעגנערבניײרַא קירוצ ןביוהעגנָא|

 -סיוא עטמערופעג-לעודיווידניא ,עכעלצעזעג טימ עכעלמיטסקלָאפ סָאד ןצלעמש

 ןעמ טעזרַאפ ןעמזירעמשטייד עגונב ליפעג ןטכעלש םעד בילוצ רעבָא .ןקורד

 סע זיא ױזַא .דיל ןשידיי ןופ תודוסי עשיטעָאּפ עקיטכיוו ךס ַא םויה דע ךָאנ

 .רענַאשזיעיצַאטיגַא ןטימ לשמל -- ןטנעמעלע ערעדנַא עסיוועג טימ ןעוועג ךיוא

 קעווצ םעד רַאפ רע טָאה ,ןטַאטשלעדע ןענעקיילרַאפ טלָאװעג טָאה ױדנַאל ָאשיז

 ,תורוש-עשילק ענעפורעג ױזַא יז ,ןטַאטיצ עטסכַאװש יד ןופ עגייא ןבילקעגסיוא

 רעשיטסיצילבוּפ רעטריריּפסניאד טינ רעד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןזרעפ טכילפ יד

 : עיזעאּפ ס'טַאטשלעדע ןיא לייט

 : ןגָאז לצוו ךיא סָאװ ,וצ רָאנ טרטח

 --- ןגָארט ןייק ןייק טליוו ריא ןצוו

 .קלָאּפ רצודנוא ןיא טמוק

 --- ,ושיירב ליפ טיג --- ןליוו רימ סָאוװ
 : וה ןפײרֿפַאב ךָאי-ןפַאלקש ןופ זיא

 ("רעקציו רטדג) : .קלָאפ עטקירדרצטנוא סָאד

 ענייז תמחמ טינ ןטרעװ סרעטכיד ַא ןעמ טמיטשַאב רעבָא ן'תמא רעד ןיא
 טמיטשַאב ןטרעװ סרעטכיד ַא .ןטעָאּפ עלַא ןבָאה תורוש עכַאװש .תורוש עטסכַאוש
 עמ ןעוו ,תמא סָאד זיא סרעדנוזַאב .ןעגנוכיירגרעד עטסכעה ענייז ךרוד ןעמ
 זיא גנולקיװטנַא עשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע .בייהנָא סרעטכיד םעד טכַארטַאב
 טינ עקַאט ןעק עמ .ביײהנָא עמַאס םייב ןרָאװעג ןטינשרַאפ קיד'תונמחרבמוא
 םיא ןטלָאװ תוביס עסיוועג ביוא ,ןפַאשעג טלָאװ רע סָאװ םעד ךָאנ טעָאּפ ַא ןצַאש
 -עלע ענעי ןלייטסיוא ןעמ ףרַאד קרעוװ עפיירמוא ענייז ןיא רעבָא .טרעטשעג טינ
 ,טרַאנגייא סרעטכיד םעד קורדסיוא םוצ טמוק ייז ןיא סָאװ ,ןטרעוו ענעי ,ןטנעמ
 --- ךיוא ,רעטכיד ןפיוא תועּפשה עכעלגעמ עלַא טכַארטַאב ןיא ןעמענ ךיוא זומ עמ
 רעד סָאװ ןיא ןוא ,קורדסיוא ןטסכעה ןייז ןעז ןעמ ןעק טלָאמעד .תונווכ ענייז
 .טײטשַאב קורדסיוא רעקיזָאד

 תורוש עכלעזַא טימ טינ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןבעל טעװ טַאטשלעדע

 : יו תורוש עכלעזַא טימ רָאנ ,טגנערב ױדנַאל סָאװ

 לנפו ןטיור ןייד ,קלָאפ ָא טלָאװפג טלָאװ ךיא;

 ,טולבנצרַאה ןיימ טימ רעטיור ןכַאמ ךָאנ
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 לגפנ ץפרַאש טנייז טימ ביל ַא יו ןוא

 ײ! טומנרלפשה טימ ץלָאטש ןֿפמעקַאב טנייפ ןייד

 ,ךעגנודנעוו ענעי ןיא ךיוא טייג ָאד .ָאד טייג ןײלַא תורוש ןיא רָאנ טינ ןוא
 טגיל ייז ןיא .ןטסעשז עשיטעָאּפ עקידנריר-ףיט ןוא סָאטַאּפ ,סעידָאלעמ ,רעדליב
 -קרעמ יד ןעגנילק ןדרָאקַא ענעטלעז יװ ,ןפַאש ס'טַאטשלעדע ןופ רעביוצ רעד
 + תורוש עקידריוו

 . . . "ןברַאטש לֶצוו ךיא ןצוו טניירפ רעטוג ָאא דד

 ("האווצ ןיימ;)

 א +

 ... "ןרָאלרַאּפ טננוי ןיימ ךיא בָאח ףמָאק ןיא ,םערוטש ןיאָא דד

 ("גנונװפָאה עטצעל ןיימא) :+
8 

 . .."רצמַאה םעד קעװַא גייל ,רעייפ םעד יטעלרַאפא -ד

 (ײקָאלנ-טנווָא רצד;)

 לָאמַאטימ ןליפרעד רימ .ןיז ןכיוה ַא ךיז ןיא ןגָארט אפוג רעדיל יד ךיוא
 ןשיטע םעד טפַאש סָאד .סָאטַאּפ ןפיט ַא ,ןָאט ןקימוהת ַא ,דליב-עירעטסימ ןימ ַא
 טגנערב סָאד ןוא ,דיל עשיטנַאמָאר סָאד טפַאש סָאד .גנורעדורעצ יד ,טסעשז
 ןגעק ףמַאק ןיא גנורעטסייגַאב עטלפייווצרַאפ טגנערב סָאד .טומ ןוא טסיירט
 טרילרַאפ דיל ַאזַא ,ןשינעפיט סקלָאפ םעד ןיא טבעל דיל ַאזַא .תועשר ןוא טייקזייב
 עקיזָאד יד ןָא .םוטנגייא-המשנ סקלָאפ םעד טרעוו סע ,ןעמָאנ םענעגייא םעד טפָא
 -רַאפמוא ענייז גָאט ןקיטנייה זיב טבעלעג טינ קלָאפ ןיא ןטלָאװ ,ןטרעװ עסיורג
 : רעדיל עכעלסעג

 ,ןברַאטש לצוו ךיא ןצוו ! טניירפ ץטוג ָא;

 -- !; ןָאֿפ רעודנוא רבק ןיימ וצ טגָארט

 ,ןברַאפ לטיור טימ ןָאפ עײרֿפ יד

 { ןַאמסטצברַא ןופ טולב טימ טצירּפשַאב

 רעטיור רצד ןָאפ רעד רעטנוא טרָאד ןוא

 { ריל ףיירפ ןיימ ,דיל ןיימ רימ טגניז
 ןטייק יוװ טננילק סָאװ ,"ףמַאק ןיֹאָ; דיל ןיימ

 ,דיי ןוא טסירק ןטפַאלקשרַאפ םעד ןופ

 ןרצח דיא לצוו רבק ןיימ ןיא ךיוא

 ,דיל-םצרוטש ןיימ דיל טיירפ ןיימ

 ןרערט ןסיגרַאֿפ ךיא לנו טרָאד ךיוא

 ,דיי ןוא טסירס ןטֿפַאלקשרַאפ םצד רַאפ

 ןעננילק ןדרפווש יד רצח ךיא ןצוו ןוא

 ץרַאמש ןוא טולב ןופ ףמַאק ןטצעל ןיא
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 וןענניז ךיא לצוו רבק ןופ קלָאּפ םוצ

 ,"האווצ ןיימ;) .ץרַאה ןייז ןרעטסײנגַאב לצוו ןוא

 : ?ןטייק יוװ טגנילק סָאװ; ,"ףמַאק ןיא, דיל ןייז רעדָא

 ,ןבירטפג ןוא טסַאהצג ןרפו רימ

 ,טגלָאפרַאפ ןוא טנַאלּפשג ןרפוו רימ

 ןביל רימ סָאװ רַאפרצד רָאנ ץלַא ןוא

 .קלָאפ ץדנטכַאמש עמירָא סָאד

 ,ןטײק ענרפזיײיא ןיא זדנוא טדימש

 ; טסייר ודנוא תויח ץצקיטולב יו

 ,ןטייט רָאנ רעּפרפשק רעזדנוא טפוװ ריא

 } טסייג ןקיליײה רעזדנוא טינ רָאנ

 תורוש עטשרע יד ."גנונעּפָאה עטצעל ןיימ , דיל עשיגַארס סָאד רעדָא

 : םימעג רעזדנוא ןרעמוארַאפ ןוא ףיוא-ןעלסיירט ,ןרעדורעצ ןילַא

 ,ןדנואוושרַאפ טננוי ןיימ זיא ףמַאק ןיא ,םערוטש ןיא;

 ,טסואווצנ לָאמניײק ךיא בָאה קילג ןוֿפ ,עביל ןוֿפ

 ןדנואוו ץקיטולב ןוא ןרצרט טרצטיב רָאנ

 ."טסורב ןיימ ןיא טנערבענ ןוא טכָאקעג ןבָאה

 ןוא רעדיל עפייר ס'טַאטשלעדע ןלעטש ןעמ ןעק ךיז ןרעפטנערַאפ םוש ןָא

 רעבָא זיא סע .רעדיל-טכילפ יד ,רעדיל-טערַאפַארט ענייז ןגעק סעּפָארטס

 ןפייר ַא ןופ ןטקודָארּפ יװ רעדיל ענייז ןטכַארטַאב קידרשוי טינ ןיטולחל

 ןַא ױזַא יו ןרעדנואוַאב ףרַאד עמ .ןייז טנעקעג טינ רָאג סע טָאה רע .רעטכיד

 רָאג ןכיירגרעד טנעקעג טָאה ,רעטכיד רעטריוויטלוק רעייז טינ ַא ,רעפיירמוא

 םענייר טימ ,הנומא רענייר טימ -- ןטַאטלוזער עפייר רָאג ,ןטַאטלוזער עקיטכיוו

 .קורדסיוא םוצ גנַארד ןפיט ןוא םזילַאעדיא

 ןעגנוגנירַאב עשירעלטסניק ןוא עשירָאטסיה

 ןופ טכיל ןיא ןטכַארטַאב ןעמ ףרַאד ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע

 ןייז ןזייו זדנוא טעו עטשרע סָאד .ןעגנוגנידַאב עשירעלטסניק ןוא עשירָאטסיה

 ןטרעוו יד ןקעלּפטנַא זדנוא טעװ עטייווצ סָאד .הקיני ןייז ןוא ןעלצרָאװ יד ,ןדָאב

 .עפייר-טיג יד יו עפייר יד ,רעדיל ענייז ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 ןעמ ףרַאד ,גנולקיװטנַא עשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע ןייטשרַאפ ליוו עמ ביוא

 טגָאמרַאפ טָאה טַאטשלעדע ,ןטנעמָאמ עקיטכיוו רעייז עכעלטע ןעניז ןיא ןבָאה

 .סָאטַאּפ ןקידריװקרעמ ַא טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא רע .ןערב ןשיטעָאּפ ַא

 ןענייז סָאד .עיזעָאּפ ןייז ןופ גנַאג םעד טמיטשַאב ןטנעמָאמ עסיוועג ןבָאה ךָאד
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 םזיקלָאפ ןייז ,תועּפשה עשיטעָאּפ עשיסור יד ןוא גנואיצרעד עשיסור ןייז : ןעוועג

 ןייז ;טנעקעג טינ טָאה רע סָאװ ךַארּפש ַא ,שידיי ןביירש ןייז :םזיכרַאנַא ןוא

 ,טײקנַארק ןייז -- טצעלוצ ןוא ;ןקירבַאפ-ץיווש יד ןיא לרוג רעשירַאטעלָארּפ

 ןבעלנייא ןיא ןטלַאהעג טשרע טָאה רע תעב רעטכיד םעד טכַאמעג בורח טָאה סָאװ

 ,ליטס ןשיטעָאּפ םענעגייא ןייז ןליפרעד ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ךיז

 תמאב םיא ןעמ ףרַאד ,ןטנעמָאמ עלַא יד טָא טכַא ןיא טמענ ןעמ ןעוו

 ,אנֹולַאק טָאטש רעשיסור-ףיט רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .ןרעדנואווַאב

 טינ ןטרָאד ןענייז תוחּפשמ עכעלטע ןופ םאנסיוא ןטימ .דנַאלסור-לַארטנעצ

 גנואיצרעד עשידיי ַא ןוא .הביבס עשידיי ַא טרָאד ןעוועג טינ .ןדיי ןייק ןעוועג

 ,ערעפסָאמטַא יד ,ךַארּפש ןייז ןעוועג זיא שיסור .ןגָארקעג טינ טַאטשלעדע טָאה

 רעטָאפ רעד סָאװ ,טקַאפ רעד קידריווקרעמ ךיוא זיא סע .םורַא ןבעל עצנַאג סָאד

 יד ןוא ,שטיוָאנַאװיא יעסיָאמ ןסייהעג טָאה טעָאּפ ןשידיי ןקיטפנוקוצ םעד ןופ

 ,ןעמענ עשיסור ייווצ זיולב טינ ןענייז סָאד .ַאנװָארָאדָאעפ ַאנירעטַאק --- רעטומ

 ןטמיטשַאב ַא ןופ ןלָאבמיס ןענייז סָאד .ןגָארטעג ןבָאה ןשטנעמ עשידיי ייווצ סָאװ

 ןיא ןדיי עטלייצעג יד ןשיוצ טשרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,טַאמילק ןשיסור

 ,דנַאלסור-לַארטנעצ

 -עגסיוא .(טסיצילָאּפ) יָאװָאדָארָאג ַא ןעוועג רעטָאפ ןייז זיא טייצ עסיוועג ַא

 ןיא ,ןטסיצילַאּפ ןרעו וצ טביולרעד ןעמ טָאה ןטַאדלָאס עקסוװעיאלָאקינ עטניד

 זיא רעטָאפ ס'טַאטשלעדע זַא ,ךעלגעמ ךיוא זיא סע .ןדיי וליפא ןלַאפ עסיוועג

 עניילק טּפַאכעג ןעמ טָאה ןטייצ סנטשרע םעד יַאלָאקינ ןיא .,טסינָאטנַאק ַא ןעוועג

 דנַאלסור ןיא ףיט טקישעגקעװַא ,עמַאמ-עטַאט ןופ ןסירעגּפָא יז ,רעדניק עשידיי

 סָאד זיב ,סעמרַאזַאק ןיא רעדָא ,רעיױּפ ַא ייב טסייג ןשיסור ןיא טעװעדָאהעג ייז ןוא

 ןיא ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה טשרע טלָאמעד .,ןסקַאוװעגסיױא זיא דניק עטּפַאכעג

 ,רָאי 25 ףיוא רעטילימ

 עשיסור יד ןעוועג ןענייז ןרעטסומ ןוא ןלַאװק עשירַארעטיל ס'טַאטשלעדע

 קיצנַאװצ ןוא ייווצ זיב .קנַאדעג רערענָאיצולָאװער רעלַאקידַאר רעד ןוא עיזעָאּפ

 רָאי סקעז עטשרע יד ךיוא -- טניימ סָאד .רעדיל עשיסור ןבירשעג רע טָאה רָאי

 -עג עטשרע ענייז .טעָאּפ ןשיסור ַא רַאפ טכַארטַאב ךיז טָאה רע .עקירעמַא ןיא

 ןייז ןוא רעירַאטעלָארּפ ןגעוו דיל סָאד : עשיסור ןעוועג ןענייז רעדיל עטקורד

 סָאװ ,(ןָאפ יד) "ַאימַאנז, ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז ייז .(סיפ) "*יגָאנ; דיל

 ךיז טָאה דיל טשרע רָאג ןייז .טריטקַאדער ןוא טעדנירגעג טָאה סעדנַאב ָאעל

 זיא רעטכיד רעד תעב "יטסָאמָאדעװ יקסנרעבוג, יד ןיא ,ַאגולַאק ןיא טקורדעג

 ,טעָאּפ ַא יו טליפרעד עקַאט ךיז טָאה רוחב רעגנוי רעד .רָאי 14 םורַא ןעוועג טלַא

 רע .,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעגולַאק רעד טביולעג קרַאטש רעייז טָאה דיל סָאד
 ןעוועג טשַאררעביא זיא רע .רעטכיד ןטנַאקַאבמוא םעד ךיז וצ ןטעברַאפ טָאה

 ,טעָאּפ םענעסקַאװרעד ַא טָאטשנָא לרוחב גנוי ַא ןעז וצ
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 רעטייווצ רעד ןיא רוטלוק ןייא ןופ

 רֶע זיא ָאד .ןקירבַאפציוװש יד ןיא טעברַאעג טַאטשלעדע טָאה עקירעמַא ןיא |

 יװ .עסַאמ רעשיטנַארגימע רעטפַאלקשרַאפ רעד טימ רירַאב ןטנעָאנ ןיא ןעמוקעג

 ,טיילעגנוי עשידיי עטריציפיסור עטנעגילעטניא ךס ַא טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד

 טימ טינ ןעמוקוצ ןעמ זומ עסַאמ רעד וצ זַא ,ןעזעגנייא טַאטשלעדע ךיוא טָאה

 ןייא ןופ ךָארברעביא רעד .,ךַארּפשרעטומ ריא טימ ,שידיי טימ רָאנ ,שיסור

 עקיטפנוקוצ ךס ַא רַאפ רעווש ןעוועג זיא ןטייווצ ַא ןיא ןייזטסואווַאב-רוטלוק

 ךרע ןַא טינ .גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןופ רעיוב ןוא רעריפסקלָאפ ,ןטסיצילבוּפ

 זיא טנעמורטסניא ןייז .רעטכיד ַא רַאפ ןעוועג סע זיא ,ךעלנייּפ שממ ,רערעווש

 רעשיטלָאּפ רעצנַאג רעד טימ ,טרָאװ עכעלטקניּפ ,עטלייורעדסיוא סָאד ךָאד

 ןעוועג סע זיא ןטַאטשלעדע רַאפ .ךיז ןיא טגָארט טרָאװ סָאד סָאװ ,רעפסָאמטַא

 רעמונ ןטשרע ןרַאפ דיל טשרע ןייז ןביירשוצנָא רעווש ךעלשטנעמרעביא תמאב

 -ָאפ ןוא קורד ןרעטנוא ןבירשעג טָאה רע .?טײהרַאװ; רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ

 -טרעוו ,ןעמַארג ,רעטרעוו עטושּפ רָאנ טינ ,ןטסיכרַאנַא-םירבח ענייז ןופ גנורעד

 ינעג טנעקעג טינ טושּפ ךיז טָאה רע .טלעפעג םיא ןבָאה ןטרַאטנדער ןוא ךעל

 רע טָאה רעדיל עשידיי ןבירשעג ןוא .תויתוא עשידיי יד ןיא ןבײלקרעדנַאנַאפ

 ענייש סָאד טקידנערַאפ טיוט רעד טָאה רָאי קיצנַאװצ ןוא סקעז וצ .רָאי ריפ זיולב

 רע טָאה ןרָאי עשיטנַארגימע עטלייצעג עקיזָאד יד ךשמב .טַאטשלעדע :דיל

 רע .,רעּפעשציװש ןיא ןטעברַא ,רעגנוה ןדייל ,הכאלמ ַא ןענרעלסיוא ךיז טזומעג

 טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןיא ןעמונעג ליײטנָא וויטקַא טָאה

 רעטעברַא עיירפ, רעד ןיא טעבױַא עשירָאטקַאדער ןייז .ןעיוב ןיא ןטלַאהעג

 ןייז רַאפ רָאי ץנַאג ַא ,טצעלוצ ןוא .תוחוכ ךס ַא ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה "?עמיטש

 ,םירוסי עסיורג טפַאשרַאפ םיא טייקנַארק עקידנרעטשעצ יד טָאה ,טיוט

 -ַארט עשיטעָאּפ עשידיי םוש ןייק ךיז רעטניה טַאהעג טינ טָאה טַאטשלעדע

 םיא .טנעקעג טינ רע טָאה הפוקת-הלכשה רעד ןופ רעטכידסקלָאפ יד .עיציד

 רעשידיי רעיינ רעד ןיא ןטעָאּפ עטשרע יד ןשיוצ ןייז וצ ןלַאפעגסיױא זיא ןיילַא

 ןיא טשרע ןטלַאהעג ךיז טָאה עיזעָאּפ עשידיי ערענָאיצולַאװער יד .גנוטכיד

 רָאי עכעלטע זיולב רעדיל ענייז טקורדעג טָאה יקסוועשטניוו סירָאמ .ןעמערופ

 ןשיטַאמעט סיקסוועשטניוו טימ טנעקַאב ךיז טָאה טַאטשלעדע .ןטַאטשלעדע רַאפ

 ,טנרעלעג טייצ ןייז ןופ ןטעָאּפ יד ייב ךיז רֶע טָאה ןעמַארג עשידיי יד ,לַאירעטַאמ

 -לעדע .עיפַארגָאיב-טַאטשלעדע ןייז ןיא רמרמ .ק ךעלריפסיוא טזיײװַאב סָאד

 טבעלעג טָאה םיא ןיא .רוטַארעטיל עשיטסיקלָאפ עשיסור יד זיא רוקמ ס'טָאטש

 עשיסור יד ייב יװ עיצּפעצנָאק עשירעטכיד ןוא רעפסָאמטַא עשיטעָאּפ עבלעז יד

 ךיז רע טָאה ןעגנוטכַארטרַאפ עשיטעָאּפ ענייז ,"סעקינדָארַאנ; יד ,ןטסיקלָאפ

 רעטעברַא ןשיוװצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ,שידיי ןטימ ןדיילקוצנָא טימעג

 -ָאטַאטיגַא עקידטלָאמעד יד ןעמונעגרעביא ךיוא טָאה רע ,ןקירבַאפ-ץיוװש יד ןיא

 ןוא ץלַאז/ רעכעלכַארּפש רעד ןעוועג זיא סָאד .ךַארּפש עשיטסיצילבוּפ-שיר

 ,טלעוו רעלַאקידַאר רעשידיי רעד ןיא ?טיורב
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 דיל ס'טַאטשלעדע ןוא םזיקלָאפ רעשיסור

 עיזעָאּפ עשיסור עשיטסיקלָאפ יד טבעוועגפיונוצ ךיז טָאה ןטַאטשלעדע ייב

 עטסקרַאטש יד .,ליטס ןייז טמערופעג טָאה סָאד .טייצ ןייז ןופ שידיי רעד ןוא

 ןעמענרעביא טנעקעג טינ רע טָאה ,רוטַארעטיל עשיטסיקלָאפ עשיסור יד ,העּפשה

 -יסור רעד ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג ןיוש רע זיא רָאי 16 וצ .קיניזטסואווַאב-שיטירק

 ליטס רעשיטעָאּפ ןייז .ןבעל שיסור קידרעירפ ןייז ןופ ןוא טייקכעלקריוו רעש

 גנוי וצ ןעוועג זיא רע .שיטקעלקע יו שרעדנַא ןייז טנעקעג טינ ,רעבירעד ,טָאה

 א יו טעמכ ןענייז תועּפשה ןוא .תועּפשה ןופ קיניזטסואווַאב ןעײרפַאב וצ ךיז

 א ןליפרעד ליטס ןשיטקעלקע ןייז ךרוד ןעמ ןעק ךָאד .רעגנַאפנָא רַאפ טָאבעג

 ,טצונעגסיוא סָאװ-קיניײװ סָאד ןבָאה ןטעָאּפ עשידיי עקידרעטייוו יד .גנורעכיײרַאב

 עטשרע רָאג ס'טַאטשלעדע ןעזעגסיוא ןבָאה סע ױזַא יו יוגעג טינ ןסייוו רימ

 טיג רמרמ ןמלק .רָאי 15--14 ןופ רעטלע ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,רעדיל

 ךייט רעגולַאק םעד ,"רוטַאנ יד טגניזַאב , טַאטשלעדע רעגנוי רעד : רעביא זדנוא

 םענערַאװעג:טמירַאב םעד ןופ גנַאזעג סָאד ןוא רעדלעוו עטכידעג עקימורַא יד ,ַאקָא

 ױזַא ;רעדיל-טייהנגעלעג ךיוא טביירש טעָאּפ רעגנוי רעד ,לַאגיטכַאנ רעגולַאק

 ןָא טביירש רע .ַאגולַאק ןיא טרילָארטסַאג סָאװ ,אנירָאז ןירעגניז א רע טגניזַאב

 רעטנוא-טרעה רע ןעוו ,(יירד רעפיצ רעלַאטַאפ רעד) "ירט עיָאװָאקָאר, דיל ַא

 עלַאטַאמ ַא זיא יירד זַא ,זיוה רעייז ןיא סרעייגנייא ,טיילרעטילימ ןופ סעומש ַא |

 ןעוועג סעומש רעד זיא ,ןטפירש ס'טַאטשלעדע וצ המדקה סעצטַאק .מ טיול ,לָאצ

 זיא יירד זַא ,טרעלקרעד ריציּפָא ןייא .ףוס ןטכעלש סנטירד םעד ןָאעלָאּפַאנ ןגעוו

 טעוו רסיק ןרעוו טעװ רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא ןעוו ןוא ,לָאצ עקיד'הנכס ַא

 גָאלַארקענ ַא ןעוועג זיא ס'טַאטשלעדע דיל ןייא .ןעשעג קילגמוא ןַא ךיוא אמתסמ

 ןשילױוּפ ַא ,יקסװָארַאי רָאטקָאד ןקיצרַאהטוג םעד ןופ טיוט ןקיטייצירפ ןפיוא

 ףיוא גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה יקסווָארַאי רָאטקָאד רעד .,ַאגולַאק ןיא ןטקישרַאפ

 ןעוועג זיא דיל עקיזָאד סָאד .ךעלדניירפ םיא וצ ןגױצַאב ךיז ןוא ןטַאטשלעדע

 ,?יטסָאמָאדעװ עיקסנרעבוג , גנוטייצ רעגולַאק רעד ןיא טקורדעג

 עיווד ,, זיא ,ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא סָאװ .דיל שיסור טשרע ס'טַאטשלעדע

 -דנַאל-גנילירפ ַא טלָאמ רעטכיד רעקירָאי-15 רעד .,(סעקשטעלדָאי ייווצ) *יקלָאי

 : "געט ענעדלָאג ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא טלכיימשעג טָאה ץלַא; ןעוו טפַאש

 2186 610028816 סע

 8 7669 360686/ע

 // הקענאמס, 868 66670מ/ 0621;

 3860 26 ע016הע

 11 סמסהאס גחזץעעזסהעז

 176 םסט86 ק02200/ 362.

,2170 21 08170 11 

 2086 םקסאסהאח64

 (6881068 60זעװ2} -- 866860

,368604670 866 11 
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,68406/810 /00880 11 

 308ץ}166 א 0

 ס3880 זע 61626 ח061ץעע
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 8 001:8184824 116066 זיסחעסמז2

1106262486010084 806 11 

 11 866 ץחמ8
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 ןיד ,ךיוה --- סצלרָאי ייווצ

 ןירנ ןקידלַאװ ןיא

 ,טיווצעג רעטסצווש יװ ךעלדניירפ ןבָאה

 ,טַאהעג טינ גרָאז ןייק

 --- טַאמָארַא ,שיור לופ
 .טילבעג ןדָאב םטנענייא ןיא

 טוג יז זיא ןעוופג

 טומ טימ ןעמוק טגץלּפיס ןעוו
 ,טָאג רעקיליײה רעד -- ננילירפ רֶשֹד

 ,טנירנענ טָאה ץלַא ןוא

 ,טליּפשעג ןוא טניּפשענ

 .רָאנָשנ סנבצל רצד טָאה טמַארטשפנ

 דיל ךעלרצייפ ַא

 טילבפנ רייז םורָא

 ,ןלַאגיטכַאנ ןבָאה טלפרטצנ

 דיירפ ןופ ןפור יוו

 טיילפ סכשטסַאּפ םצד טָאה

 .ןלַאטש יד ןיא ףָאש יד ןֿפורנ

 ןוז יד טָאה טניישפנ ןוא

 -- ,געטש ןשלמיה ןכצליולב ןוֿפ סמצרָא ןיא

 ,טלפווקעג טָאה ץלַא ןוא

 ,טלעזַאב טפַאשביל טימ

 ."גץט ענשדלָאג ןופ ןצלנילפ רפטנוא

 -לעדע ןוא ,"עדערָאפ, ןייז ןיא ,ץטַאק .מ) עטנעָאנ ענייז ןופ רעטרעוו יד ךָאנ

 ןשינַאטָאב ןיא געט עצנַאג ןציז וצ טַאהעג ביל טַאטשלעדע טָאה ,(רעדורב ס'טַאטש

 -רַאפ טפָא טָאה רע .רעדורב ןייז ייב ןעוועג טרָאד זיא רע ןעוו ,וועיק ןיא ןטרָאג

 ."רוטַאנ ענייש יד ןרעדליש ןוא ןעמיורט ןיא, רעּפעינד םייב גרעב יד ףיוא טכַארב
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 םוצ זדנוא ןעגנערב רעדיל עטשרע עטלייצעג ענייז ןוא תועידי עּפַאנק עקיזָאד יד

 זיא רעקיריל ןקיזָאד םעד ןוא ,רעקיריל ַא ןעוועג זיא טַאטשלעדע זַא ,ריפסיוא

 ןיא .ןובירט ַא ןופ לרוג ןשיטעָאּפ םעד ןביילקסיוא ךיז ןעוועג טרעשַאב רעטעּפש

 ,ערעפס רעטמיטשַאב ַא ןיא טבעלעג רעקיריל רעד טָאה ןרָאי-גנופַאש עטשרע ענייז

 -עג ןבָאה טלעוו עקיזָאד יד .ןעזסיוא ןטמיטשַאב ַא ןיא טלעוו יד ןעזעג טָאה רע

 -דָארַאנ; יד ןופ םזיציטע רעד .,?סעקינדָארַאנ,, יד ,ןטסיקלָאפ עשיסור יד טמערופ

 רעקיצכעז יד ןיא ?ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנטכַארט, עלַא טשרעהַאב טָאה ?סעקינ
 רימ ןליפ םזיריל ןשיטע םעד .טרעדנוהרָאי ןטצעל ןופ ןרָאי רעקיצעביז ןוא

 ןטייווצ ןקיזָאד םעד ןיא ,רעדיל עשיסור ס'טַאטשלעדע עלַא ןיא טעמכ רעטעּפש

 -ײרשַאב-רוטַאנ עטרעטסײגַאב יד ןיוש ַאטינ ,גרָאז טימ לופ ןיוש רע זיא דָאירעּפ

 עקירעיורט יד ָאד ןיוש זיא ָאד ,ןרָאי-רעגנַאפנָא עטשרע יד תעב יװ ןעגנוב

 : רעמוק ןוא טייקרעטיב רעייז ,*סעקינדָארַאנ; יד ןופ גנומיטש

 4221801017 ז00מאעס 3804

 20זה6 א 86 2936 86 ע86

11 80/6610 86668 102840 8380 

 1 ץצנס 008868 3860...

 110חטם61010 2אח61ז/מ ךיפז)/ 300/062)

 ס8מתדעזס תזעבמזאע 680006/) ---

8603 6063, 063 6808 10646 2 

 1028 30106/6 8 זיקעהא 1800...

 ,רעדיוװרפד ןוא רצטיב -- ןטייצ ןענַארַאפ;

 ,לטווש רעד וצ טינ טנענ ץזומ ןצוו

 רעצדיל טָאטשנָא ןצפיו טרצווש ןוא

 .. .לָצֹו רצקנַארק ןופ ךיו ןסייר

 רצמולש-ברַאטשּפָא ןיא טסיומוא טסטרַאװ וד

 ,טסול ןָא -- רֶעצ ןופ קיזומ רעקילייה ףיוא

 רֶצמוק רצפיט --- ןרערט ןָא ,טרָאװ ןָא

 ."טסורב ןיֹא ריד ייב גנַאלש ַא יו טגיל

 וצ ךָאנ טנעקעג טַאטשלעדע טָאה ןענָאסדַאנ ןוא ןווָאסַארקענ ,ןעניטיקינ
 ךרוד רע טבעל רעטעּפש רָאי ַא טימ .רעזייווגעוו ענייז ןעוועג ןענייז ייז .רָאי 5
 עלַא ךרוד טגָארט רע .עקירעמַא ןייק רע טמוק רָאי 16 וצ .וועיק ןיא םָארגָאּפ םעד
 -ץיווש יד ןיא טכענקע רעדעי יװ ,"קינמלוע-םע, רעטשױטנַא רעדעי יװ ,םירוסי
 יד ןופ תמא םעד רעטנעענ ךָאנ ןליפרעד וצ םיא טגניווצ ץלַא סָאד ."ןקירבַאפ
 ךיל ןייז ןיא סע ןרעה רימ .םזיכרַאנַא םענופ רעטעּפש ןוא ,?סעקינדָארַאנא
 ,עקירעמַא ןיא ןיוש ןבירשעג ,(ךעלטניּפ) ?יקשטָאט;

 (/1סו/ חקםמהס, 261 00 חץקס880 זעע1
 803 תסעממזא 40ח68, 6063 חקחאק00, 063 חסחסָס8

 םמעדמסח חס8010ח} 68000406 20:240403-
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 { טייהיירט יד ,תמא ןטצקַאנ םַצד ,תמא םעד ןּכרַאד רימ;

 -- ןצמיוצ ןָא ,ץוּפוצ ןָא ,ןטייק עשידָאמ ןָא

 ,יטייחיירפ יד ןעניישרצד יז ףרַאד םוטפמוא

 "ַאר רעד ייב טמירַאב סרעדנוזַאב ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא ווָאסַארקענ

 םיא טימ ךיז טָאה טַאטשלעדע ךיוא סָאװ ,רעדנואוו ןייק טינ זיא ,טנגוי רעלַאקיד

 ןשיסור ןטסערג םעד רַאפ טנכעררַאפ טלָאמעד ןעמ טָאה ןװָאסַארקענ .טנעיײלרַאפ

 -סיוא ךיז רבק סיוװָאסַארקענ ייב דּפסה ןייז ןיא טָאה יקסוװעיָאטסָאד ןעוו .טעָאּפ

 -רעל ןוא ןעניקשוּפ ךָאנ ךיילג ןלעטש ,ןװָאסַארקענ ,םיא ןעק עמ זַא ,טקירדעג

 רע ,ןיינ; :םלוע ןסיורג םעד ןשיווצ ןפורסיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה ,ןוװָאטנָאמ

 זיולב ןעוועג ךָאד ןענייז ענעי .ןוװָאטנָאמרעל ןוא ןעניקשוּפ ןופ רעכעה ןעוועג זיא

 "יו ןטסינָאריײב

 טפַאשהבורק עשיטעַאּפ

 סָאד טמָארטשעג טָאה ייז ןופ סָאװ ,ןלַאװק יירד ןעוועג ןענייז ללכ ךרדב

 -שידַאר : עיזעָאּפ רעשיסור רעד ןיא דיל ערענָאיצולָאװער ןוא עכעלטפַאשלעזעג

 .?סעקינדָארַאנ, -- ןטסיקלָאפ יד ןוא ,ווָאסַארקענ ,ןטסירבַאקעד יד ןוא וועשט

 טנַאקַאב יונעג ןעוועג זיא טַאטשלעדע יצ ןזייװַאב םוש ןייק ָאטינ ןענייז סע
 -עליר טסירבַאקעד םעד ,ןוויטָאמ ערענָאיצולַאװער עטשרע סוװעשטשידַאר טימ

 עיזעָאּפ יד טנעקעג רע טָאה רעבָא רַאפרעד .רעדיל סניקשוּפ ןגנוי םעד ןוא סוועי

 סווָאסַארקענ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,"ןרָאצ ןוא רעצ; ןופ ,"רעיורט ןוא המקנ; ןופ

 ךעלגעממוא ןעוועג טושּפ סע זיא ,טייצ רענעי ןיא ,רעטכיד רעגנַאפנָא ןַא רַאפ .ןעּפ

 סװָאסַארקענ טָאה טנורג ןיא רעבָא .העּפשה סוװוָאסַארקענ רעטנוא ןייז וצ טינ

 טסואוועג טינ רשפא סע טָאה טַאטשלעדע .טלַאק ןטַאטשלעדע ןזָאלעג עיזעָאּפ

 ,רעקיריל םעד ,ןטַאטשלעדע זַא ,ןלעטשרָאפ רעבָא ךיז ןעק עמ .,קיניזטסואווַאב

 -מוא/ סווָאסַארקענ טינ רעבָא ,ןוויטָאמ עלַאיצָאס סװָאסַארקענ ןגייא ןעוועג זיא

 רעייז טָאה יקסנילעב .זרעפ סוװָאסַארקענ ןופ טײקטרַאה יד ,עיזעָאּפ ?עשיטעָאּפ

 רַאפ סָאװ; .טליפעג ױזַא ךיוא סע רע טָאה ךָאד .ןווָאסַארקענ ןופ ןטלַאהעג ךס ַא

 "קענ ןגעוו גָאז רעטמירַאב סיקסנילעב ןעוועג זיא ,?טנַאלַאט ןייז זיא סע קַאה ַא

 -ןטעָאּפ יד טימ טפַאשהבורק רעמ טליפעג טַאטשלעדע טָאה לענָאיצָאמע .,ןווָאסַאר

 "רַאפ "סעקינדָארַאנ; יד יו טקנוּפ טָאה ווָאסַארקענ .ןטסיקלָאפ יד ,?סעקינדָארַאנ;

 .קנַאדעג-טנורג סווָאסַארקענ ןעוועג זיא ,"קלָאפ םוצ טכילפ, .עיצקַאער יד ןטלָאש

 קידלוש זיא ץנעגילעטניא יד סָאװ ,בוח רעד ןעוועג זיא "טכילפ, יו רעמ ךָאנ

 יַאכימ ןוא ווָארװַאל ?סעקינדָארַאנ, יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,קלָאפ םעד

 -כערעג; ,"תמאק ,"טייהיירפ" ,"קלָאפ, ,"םייח, ןיא טביולגעג יז ןבָאה יקסווָאל

 עטרענײמעגלַארַאפ ןיא טלדנַאװרַאפ סָאד ךיז טָאה עיזעָאּפ ןיא ןוא ."טייקיט

 ןטקנוּפ עכעלטע ןיא .טסעטָארּפ ןוא ףור ןיא יאס ,טעטיּפע ןיא יאס --- ןפירגַאב

 ןטקנוּפ עקיזָאד יד ןוא  ןװָאסַארקענ ןופ טדיישרעטנוא ךיז ייז ןבָאה

 רעטנעענ ןעוועג ןענייז ייז .ןצרַאה םוצ רעמ ןעוועג רעכיז ןטַאטשלעדע ןענייז
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 סָאד טכַארטַאב ןבָאה ?סעקינדָארַאנ, יד .טימעג ןלענָאיצָאמע ס'טַאטשלעדע וצ
 שיטירק יד, ,"קינדָארַאנ; רעד ,רע ףרַאד ןטרָאד .דלעפ קילײה ָא יו קלָאפ
 ןטריזילַאעדיא רעייז ןיא .טעברַא עקילייה ןייז ןָאט ,"טייקכעלנעזרעּפ עקידנטכַארט
 .טכַאמ עוויטקַא ןַא יוװ קלָאפ סָאד טכַארטַאב טינ *סעקינדָארַאנ; יד ןבָאה םזילַאער
 סָאד .טייקכעלנעזרעּפ עשירעריטרַאמ יד --- זיולב זיא וויטקַא .עוויסַאּפ ַא יו רָאנ
 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טַאטשלעדע .,גנורעלקפיוא ריא ןעמעננָא וויסַאּפ ףרַאד קלָאפ
 -קריוו רענַאקירעמַא רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא לעטשנייא ןקיזָאד םעד ןופ
 ?שידעגַארט טעקרַאמיײה, רעד ןופ םשור ןשיגַארט ןרעטנוא סרעדנוזַאב ,טייקכעל
 ןיא ןעמ טעז סָאד .םזיכרַאנַא ןייז ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא םעד ץוח .עגַאקיש ןיא
 -רַאפ רעד טנעָאנ ןעוועג ןטַאטשלעדע זיא ץלַא יו רעמ רעבָא .רעדיל-ףמַאק ענייז
 עסיוועג ןיא .דיל ןשיטסיקלָאפ ןופ ןָאט רעשיגעלע רעד ,וויטָאמ-רעיורט רעטלּפענ
 קורדסיוא ןטלוב םעד ,ןענָאסדַאנ וצ רעטנעענ ןענַאטשעג טַאטשלעדע זיא םיטרּפ
 זיא וויטָאמ רעשיגעלע רעד ,ןָאט רעשיריל רעד .טימעג ?ןשיטסיקלָאפ, םעד ןופ
 ,טפַאשנגײא-טּפיױה ס'טַאטשלעדע ןעוועג ךָאד

 סָאװ ,םעד בילוצ .טקַאפ ןשירָאטסיה ןקיטכיוו ַא ןקרעמוצנָא יאדכ זיא רע
 ןטעָאּפ עקיטכיוו ןייק ןזיוװַאב טינ ךיז ןבָאה ןרָאי רעקיצעביז ןוא רעקיצכעז יד ןיא
 -רעביא יד טלקיװטנַא קרַאטש טלָאמעד ךיז טָאה ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא
 -כיד ענעי טַאהעג טלָאמעד ןבָאה ןעמָאנ ןסיורג ַא .תונושל עדמערפ ןופ גנוצעז
 טָאה ןָארייב .קנַאדעג ןרענָאיצולָאװער ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעט
 עשיסור עלַא ןופ וליפא רערעלוּפָאּפ .םש ןקידרעירפ ןייז ןטלַאהעגנָא ץלַא ךָאנ
 -יא סניקשטָארוק יליסַאװ ןיא) עשזנַארעב ןעוועג טייצ רענעי ןיא ןענייז ןטעָאּפ
 סגרעבנייוו ןוא סוועיעשטשעלפ ,סווָאליַאכימ ןיא) ענייה ךירנייה ןוא (גנוצעזרעב
 טָאה טַאטשלעדע ךיוא סָאװ ,רעדנואוו ןייק טינ רעבירעד זיא סע .(ןעגנוצעזרעביא
 ןענייז ןָארייב ןוא ענייה ןופ ןעגנוצעזרעביא עיירפ עכעלטע ענייז .טנעיילעג יז
 ןטימ טמיטשעג ןבָאה ייז .רעגנַאפנָא ןַא ןופ תועּפשה זיולב ןעוועג טינ רשפא
 -יא עיירפ ס'טַאטשלעדע וצ ןקוקוצ ךיז יאדכ זיא סע .טייצ רענעי ןופ לעטשנייא
 טַאטשלעדע רעקיריל רעד יו ייז ןיא טעז עמ .רעטכיד עקיזָאד יד ןופ ןעגנוצעזרעב
 -יא עיירפ םיא ייב ןַארַאפ .רעדיל עשיריל-ןייר ךָאנ טשרָאדעג לָאמעלַא טָאה
 ,ערענָאיצולָאװער-ןייר ַא זיא ענייא זיולב .רעדיל סקעז סענייה ןופ ןעגנוצעזרעב
 ,דרעווש סָאד ןיב ךיא; --- סע טסייה ןטַאטשלעדע ייב ."סונמיה, סענייה זיא סָאד
 יד .,דיל רענָאיצולָאװער-שיריל ַא ךיוא זיא סָאד ןוא ."םַאלפ רעד ןיב ךיא
 עסַאלב יד, ; ?עסיז עדנוטש יד קנעדעג ךיא, :"רענלעז רעד; : ןענייז עקירעביא
 -רעביא ךיוא טָאה רע ."ןברַאטש ךיא לעװ ,טַארייה ךיא ןעוו, ;?עיליל-רעסַאוװ
 רע טָאה ןענָאריײב ןופ ."ַאיַאלירקָאטַאלז ,ַאװמ ָאא :דיל עשיסור סָאד טצעזעג
 זיא לוָאס יַאמ ,, --- ?סידָאלעמ ורביה, יד ןופ דיל עטמירַאב סָאד טעברַאַאב יירפ
 -- ןענָאסדַאנ ןופ ןעגנוטעברַאַאב יד טימ ןעװעג ךיוא זיא ױזַא ..."?קרַאד
 ןוא (*עמַארד עטקידנעעג טינ ַאק -- ןטַאטשלעדע ייב) ?ַאנעשָארבס ַאסעװַאז;
 "לגעז רעטיױר רעד, רעדיל יד .("קָאלג-טנװָא רעד,) ?ַאזומ ַאיָאמ ַאלרעמוא;
 טָאה םעלַא םעד ןיא .ןװָאטנָאמרעל טימ טכױהעגנָא ןענייז ?טעּפָארּפ רעד; ןוא
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 -לעדע ןגעוו תודע טגָאז סָאד .עיזעָאּפ עשיריל וצ סערעטניא ןייז טליפעג ךיז

 רעלַאטנעמיטנעס רעטמירַאב סווָאלזָאק .ַאי .ּפ וליפא .תוהמ ןלענָאיצַָאמע ס'טַאטש

 "יוועינ וגערעב ַאנ ימ ילַאיָאטס ,ַאטַאקַאז ָאװַאנוּפרוּפ שטול ַאנ ַאידַאילג, סנַאמָאר

 א; :םיא ייב טסייה דיל סָאד .ןעגנוטעברַאַאב ס'טַאטשלעדע ןשיװצ ךיז טניפעג

 גנוטעברַאַאב רעדעי ןיא טעמכ זַא ,זיא ייברעד עטנַאסערעטניא סָאד ,?סנַאמָאר

 דיל םעניא ןיירַא טגָארט רע .רעדמערפ ַא בור יּפ לע קנַאדעג רעד זיולב זיא

 ענייז רעמ ךָאנ טנָאטַאב סָאד .סעיצַאיסָאסַא עכעלנעזרעפ-םיטניא ענעגייא ענייז

 .ןעגנוגיינ עשיריל

 םזיריל ןוא חדבוע סרעטכיד םעד

 יד טימ טלייטעג גנוניימ ןייז רע טָאה ,הדבוע סרעטכיד םעד ךייש סָאװ

 -"ףיט רענערָאבעגניײא ןייז ןגעק ןעוועג סע זיא םצע ןיא .?סעקינדָארַאנ; עשיסור

 זומ ,טרפב עיזעָאּפ ןוא ללכב טסנוק :ןעוועג זיא קילב רעד ,רוטַאנ רעשיריל

 ,םזיטעטסע ןדעי ךיז ןופ ןפרַאװּפָא ףרַאד יז .רָאטקַאפ רעלַאיצָאס ַא יוװ זיולב ןעניד

 יז .עיצקעפרעּפ-םרָאפ יד רעדָא ןטרעוװטסנוק עקידמצע ןענייז קיטכיוו טינ

 יּפָא ןבָאה ?סעקינדָארַאנ, יד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טסנוק יד ןרעטייוורעד

 ךיקדַאלס ווָאקואווז ַאילד ,ַאינעװָאנכָאדװ ַאילד ינעדשזָאר ימ, סניקשוּפ ןפרָאװעג

 ןוא עסיז ןעגנַאלק רַאפ ,עיצַאריּפסניא רַאפ ןריובעג ןענייז רימ) "װטילָאמ יא

 ןייז ךָאנ ךיא לעװ גנַאל ןוא , :ָאטָאמ עטייווצ ןייז ןעמונעגנָא ןבָאה ייז ,(טעבעג

 סָאװ ,טקעוועגפיוא עריל ןיימ טימ עטוג ןליפעג בָאה'כ סָאװ ,קלָאפ םייב טֿבילַאב

 דָאנעג ןוא ,טייהיירפ יד ךיוה ךיא בָאה ןעגנוזַאב רעמַאזיורג רעד טייצ ןיימ ןיא

 ?סעקינדָארַאנ; יד .("לָאמקנעד רעד, דיל ןייז ןיא) ?ענעלַאפעג רַאפ ןטעבעג

 : ףורַאב סרעטכיד םעד ןגעוו גנוניימ סווָאסַארקענ ןעמונעגנָא ןבָאה
 6/2ז0 6ד8וה80/ 8 זסהעמע זסקה

 אץקססע הסהחת, 0066 ח ,0קה
 11 .הססאע תזמהס/ 8006068618, ---.

 ןלָאמ רעיורט ןוֿפ הצש ןיא רעכץעלדנפש דָאנ זיא'ס,

 ןלָאט ןופ ןוא ןצלמיה ןופ ,דלַאװ ןופ ןטייקנייש יד

 ."רעטסביל רעד ןופ ןטייקכעלטרעצ ןצגניזַאב ןוא

 רעד ןופ ליפעג םעד ןפרַאװרעטנוא, ץלַא : ןעוועג זיא ןביולג סווָאסַארקענ

 ,"טפַאשביל רעקידנעמענמורַא-לַא

 68עהמ זקסנאהסאאמ/ סח עגאס 1108 0618 ע}

 //חה 67ה006 6200 גא/ז8זז ...

 11חע 8 0ת088 30 6018 0113,

 36 ע0024461מ6, 36 ,7106088...

 117 ז+ תוס; ...
 !תזקסזזנמ 46 ה0קס/ז... 2670 תקסי140,

 תסזהס חסה אתו סדימעעדס8 ,00883.
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 ,טסנוק רָצד קידנפניד !רפגריב ַא ייונ

 ....בלל שטנצמטימ םעד ןופ ןייוליואוו םצד רַאפ
 טייפ = זוטא = טאומאאאמ = טאמופטאמ = ןמומאהממא אויקיי טפסוקקיקאאמ -- הקיייה עייייופ--יוזלקקאלטפ זייל ףייייקליולאפ ףיקישייקקי .היויקקהקשיל דיל דיי זייל זייי =.דיקזיייזפ

 א א רע ןטפעפה יט "סעעהפאה אהער א יא א אהא יא ראט או ראו אמרו ראה

 ,גנוגייצרפביא ,טפַאשביל רַאּפ

 ,טולנ-רפייפ ןיא ייג ,דובכ-םייה

 . . . םוא םוק ,יינ

 ,טֿפאה טָאה ךַאז יד . . . ןברַאטש טינ טסיזמוא טסצוו

 ,טולב סָאד ריא רעטנוא ךיז טלויריס ןעוו

 ןייז טינ ךיז טסגעמ, :קנַאדעג סווָאסַארקענ ןעמונעגרעביא טָאה טַאטשלעדע
 יד ןָאטעג סע ןבָאה ױזַא ."ןייז וצ ביוחמ וטסיב רעגריב ַא רָאנ ,רעטכיד ןייק
 -לעדע טָאה תוחילש סטעָאּפ םעד ןיא זומ ןשירַאטיליטוא םעד .?סעקינדָארַאנ;
 םיא ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא .עקירעמַא ןיא טליפרעד רעפרַאש ךָאנ טַאטש
 סָאד ,טייקכעלקריוו עשינַאקירעמַא-שידיי עשיטָאַאכ ,עקידנעייגפיוא יד טכַאמעג
 ןצנַאגניא טָאה רעקיריל ןטרַאצ םעד .ןבעל-רעטעברַא עשיטנַארגימע ערעטיב
 -קידלושמוא יד ןעגנַאהעג טָאה עמ ןעוו ,עידעגַארט רעגַאקיש יד טרעטישרעד
 ןגעוו תורוש רעדיל ענייז ןיא ךרוד ןצילב טּפָא רעייז .ןטסיכרַאנַא עטּפשמרַאפ
 : תוחילש ןייז

 ,רעטכצ רעד ,קלָאּפ ןוֿפ ןוז רעד רָאד;

 ,דרטווש םוצ טּפיירג רֶש --- טרָאװ םוצ טינ

 ןפַאלקש-רצרירב טנייז רַאּפ ןוא

 ("ןדלצה עטלַאפ ןוא לרָאװ ,) ."דלצה ַא יו קיטומ רֶצ טפמצק

 ,ןפָאװ יד טינ טרילרַאּפ גנונפָאה טָאה ריא ןצוו ןוא;

 ,גיו םוצ ןריֿפ ךייא ןענָאק סָאוװ

 ןפַאלקש יד רַאפ טֿפמצק יז ,טײהרַאװ יד טינ טרילרַאפ

 ("ןסָאנעג יד וצא) "1 קילג ןוא טייחיירפ רשכעלשטנעמ רַאּפ

 ,רעטכיד עכעלקילג יו ,טינ םיורט ךיא;
 ; יַאמ ןיא עביל ןופ ןוא ןייוו ןופ

 ,רצטכינ רימ ןצנייז ןייוו ןָא

 ,יירפ רימ ןצנייז עביל ןָא

 ,ןטלשצצנ-ןֿפַאלקש יד ןופ טכַארט ךיא

 ,םוטש ןוא רעטצניפ זיא ץלַא ואוו
 ןטלצז וליפא טצו ןצמ ואוו

 (ייננילירפ רצד;) ײ) , , םולב ץטקלצװרַאֿפ ,עקנַארק ַא

 --- טרָאװ ןרנצנצלג ,ןדנעגנילק םעד טימ טינ;

 ,"ןצילב ןוא ןפמעק ךיא ליוו דרעווש ןיימ טימ

 ("ףמַאק ןטקיניײארַאפ םוצא)
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 טרעפטנערַאפ ךיז ןטלָאװ ייז יו ,רעפמעקטימ עקידרעירפ ענייז טעז רע ןעוו

 --םיא רַאפ

 ,ןעמַאלּפיד ,ןלוטיט ,סצרצירַאק ,וטסצז טָא;

 { גָאז טינ טרָאד סָאװ ,רימ ןטכַא סָאד -- סענזיב

 ןצנעלנ םעד טימ ןצק עמ ,ןקַאנק םעד טימ ןעק עמ
 ײו נָאט ןטונ ַא ךיוא וצרפצד ןבעל ןוא

 : עזומ רעד וצ טלָאמעד ךיז רע טדנעוו

 } ןרַארצמַאק ץטלַא טניימ וצ ךימ ריפ;

 ,רילַאוװניא ןטקידנואוורַאפ םצד ריפ

 ןדנואוו ןוא ןרערט ענייז ןלצוװ רטֿפא
 ."טימפנ םציינ ַא יז ןיא וקעוורפד

 ןוא רעקנעד עקילָאמַא יד ,ייז" זַא ,טעז רעטכיד רעקנַארק רעד ןעוו ןוא

 -- ?ףמַאק רעקיטולב;, רעד "ןָא טינ ייז טייג סע ,ןכרָאנש יז ,ןפָאלש ייז ,רעפמעק

 רעקידנטכַארט-שיטירק; רעד ןופ תוחילש סָאד ןטַאררַאפ רַאפ ייז רע טפָארטש

 :?טייקכעלנעזרעּפ

 ןטעמַארּפ-טײהרַאװ סלַא ךָאנ גנַאל טינ ןענייז יז;

 ,ןובירט-סטייהיירפ רעד ףיוא זדנוא רַאפ ןענַאטשצג

 ועכַאװש זןצננילגייפ יוו ,רעטצררַאֿפ יו ,טציא ןוא

 ."ןוז רעקיטכיל רצד ןופ ךיז יז ןטלַאהַאב

 (ידילטייצ סָאד;)

 ןובירט ןוא רעקיריל

 וצ גונעג טינ זיא סע זַא ,ןפירגַאב ףרַאש טַאטשלעדע טָאה עקירעמַא ןיא

 -יטנעס עלַאיצָאס ןגעוו ןדער זיולב .*תמא ןטעקַאנ, םעד ןפיירגַאב זיולב ןלעוו

 ןפלעה טינ טעװ ,ענייז רעדיל עשיסור לייט ןיא טקירדעגסיוא טָאה רע יוװ ,ןטנעמ

 -עג םעד ךיז ןיא טקירדרעטנוא טָאה רע ."קלָאפ עדנטכַאמש סָאד, ןעיײרפַאב

 טפרַאװ רע ןוא .ןובירט ןופ ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה רע ,רעקיריל ןטשטנעב

 טרעוו טַאטשלעדע .ןבעל ןוא בייל טימ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא ןיײרַא ךיז

 ןיא טכעלקריוורַאפ רע ,עסַאמ רעטעברַא רעשיטנַארגימע רעסיורג רעד טימ סנייא

 רעקיטכיוו ןוא רעסיורג רעד ןגעוו ?סעקינדָארַאנ; יד ןופ טָאבעג עקילייה סָאד ןבעל

 ,קלָאפ ןופ ןייזליואוו ןרַאפ ןעגנערב ןעק ןברק רענלצנייא רעדעי סָאװ ,לָאר

 -עגנײרַא טָאה גנולקיװטנַא רעשיטעָאּפ ןייז ןיא טנעמָאמ רעקיטכיוו ַא ךָאנ

 רעד ךָאנ .םזיכרַאנַא רעד ןעוועג זיא סָאד .עיזעָאּפ ןייז ןיא ?םערוטש; ןגָארט

 "שידיי רעד ןיא חוכ ןעקידנריפ רעוויטקַא ןַא רע טרעוו ?עידעגַארט-טעקרַאמייה,

 -סיוא םוצ ןעגנערב דָאירעּפ םענעי ןיא רעדיל ענייז .גנוגעוװַאב רעשיטסיכרַאנַא

 ךיז ןיא טַאהעג טָאה םזיכרַאנַא רעד .גנוגעװַאב רעד-טָא ןופ ןצנעדנעט יד קורד

 -ָאמע ןַא ןעוועג זיא רע .םזילַאעדיא ןטקילײהרַאפ ןוא םזילַאקידַאר ןכעלרעייפ
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 -מערוטש םעד, וצ ףור רעטקעריד ַא ,רעטנעװקעסנַאק ַא ,רעטילגעגנָא-לענָאיצ
 -טלעװלַא ןסיורג; םוצ ,"עיצולָאוװער עלַאיצַאס רעקידלַאװעג; רעד וצ ,?ףמַאק ןקיד

 שיטנַאטילימ .י"ןָאפ רעטיור רעד רעטנוא קיירטס ןטצעל םעד, ,"קיירטס ןכעל

 קידנעטש םזיכרַאנַא רעד זיא ךָאד .ףור ןייז ןעוועג זיא קידנּפַאכרַאפ-םעטָא ןוא

 רעד ןגעוו עיזיוו יד טכַארברעד ןוא טייקנייש טרעטעגרַאפ טָאה רע .שיטע ןעוועג
 -עגנָא -לענָאיצָאמע םעד ,ןטַאטשלעדע רַאפ .זָאעטָאּפַא ןַא וצ טפנוקוצ רעכעלרעה
 ןעוועג גנונָאטַאב ַאזַא זיא ,רעקיריל ןטמַאצעג-טינ םעד ,רעטכיד ןגנוי ןטגנערטש
 יירפ טנעקעג ךיז רע טָאה ָאד ןוא ,ןענופעג ךיז רע טָאה ָאד .,דרָאקַא רעקיטכעמ ַא

 .ןגעוװַאב

 ,טיוט ןייז רַאפ רָאי ריפ ןצנַאגניא ,שידיי ןביירש ןָא טבייה טַאטשלעדע ןעוו

 -ָאד רעד רעטנוא .רעדיל-ףמַאק ןוא -טיונ סיקסוועשטניוו טימ ךיז רע טנעקַאב

 יד ןוא רעדילפמַאק עקידנעילג ענייז טַאטשלעדע טביירש העּפשה רעיינ רעקיז

 רעדילפמַאק ןוא טיונ עטסעב ענייז ןופ ךס ַא .ןבעל ןמערָא ןופ ןוויטָאמ-תוכשח
 רעד רעבָא .עיסימ רעיינ רעד ןופ העּפשה רעשירפ רעד רעטנוא רע טביירש
 -יטוא ,שירענידַאב ןרעוו וצ דיל ןייז ןעגנואווצעג טָאה ןובירט רעקיניזטסואווַאב

 טכַארטעג טינ טַאטשלעדע טָאה "קלָאפ םוצ טכילפ/, ןופ קורד ןרעטנוא ,שירַאטיל
 טרירָאנגיא רע טָאה ךָאנױזַא .טסנוק יו עיזעָאּפ ןגעוו ןטכַארט טנעקעג טינ ןוא
 ,קרעוו ןופ טרעוו םעד טרעדינעג טימרעד ןוא קרעוו ַא ןופ טייז עשירעלטסניק יד

 גנַארד רעד .גנַארד ןקיצנייא ןֹוא ןייא ןַא טימ ןעמונעגכרוד ףיט ןעוועג זיא רע

 טָאה טַאטשלעדע .טלַאהניא סדיל םעד ךרוד ןעקנַאדעג ןעלקיװטנַא -- ןעוועג זיא
 ַא טרעו רע ןעוו ,רעקיריל רעד ,רע ױזַא יו ןקרעמַאב טנעקעג טינ רעבידעד

 ןיא ןטכַארט -- ןטפַאשנגייא עטסשיטעָאּפ ענייז ןופ ענייא רע טרילרַאפ ,ןובירט
 ,סעיצּפעצנָאק ןיא ,ןפירגַאב ןיא ןטכַארט ןביוהעגנָא טָאה טַאטשלעדע ןוא ,רעדליב

 סעיצּפעצנָאק ענייז ןדײלקַאב וצ טכוזעג טָאה רָאטַאטיגַא-טעָאּפ רעד רעמ סָאװ ןוא

 -ילבוּפ טימ לופ ןרָאװעג רעטרעוו יד ןענייז רעמ ץלַא ,רעטרעוו עשיטעָאּפ ןיא

 -ארט ןיא ,ןעיישילק ןיא רעדיל ךס ַא טלדנַאוװרַאפ טָאה סָאד .טנעמעלע ןשיטסיצ

 ןופ -- טסנוק ַא זיא עיזעָאּפ ,רעדליב ןיא ןטכַארט -- טניימ עיזעָאּפ .ןטעראפ
 ?קלָאפ םוצ טכילפ, ןייז טימ -- רעטכיד-רעירַאטעלָארּפ רעד טָאה ךָאנױזַא ,טרָאװ

 םעד טזָאלרָאװרַאפ טָאה רע .דיל שיריל ןייז ןופ טעטילַאװק יד טרעדינעג --

 -רַאפ סָאד רעבָא .תוכז ַא טָאה טַאטשלעדע .טרָאװ ןופ טרעוו ןטסקינייװעניא
 .רעקידנריר ַא תמאב זיא תוכז רעד .ענייז רעדיל-"טכילפ; ךס ַא טינ טרעסעב

 -סיוא רעטשרע רעד רַאפ טיירגעגוצ טָאה רע סָאװ המדקה ןייז ןיא םיא ןעניפעג רימ

 :(עידוטש סרמרמ ןיא) טרָאד ןענעייל רימ .רעדיל ענייז ןופ עבַאג

 ןטשרע םוצ ייז בָאה ךיא .ןטרָאגנעמולב ַא ןיא טינ ןרָאבעג ןענייז (רעדיל עניומ) ,

 -רעדינ ייז ןוא יירעּפַאלקש-ןיול ןופ רעקרעק ןרעטצניֿפ ןיא ,ןצרַאה ןיא טליֿפרעד לָאמ

 ענעקנוזעגרעדינ עסַאלב וד ןוֿפ ןרערט עדנעילג יד טימ סינטבעדעג ןיימ ןיא ןבירשעג

 ריא .עוומ-רעירַאטעלָארּפ ַא זיא עוומ ןוומ .רימ םורַא ןסעזעג ןענייז עכלעוו ,טכענק

 ןגווא עריא ,סַאלב ויא טכיועג ריא .ןטנַאמַאיד ןוא ןעמולב טימ טרוצעג טינ זיא דיילק
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 יז עכלעוו ,רענרעד עקיטֿפיג ןופ טקיטולבעצ סיפ עסעוװרָאב עריא ,ןרערט ןופ טכוופ

 .געוו ריא ףיוא טנגעגַאב ליפוצ טָאה

 רעד .טַאירַאטעלָארּפ-רעטעברַא םעד ךעלסילשסיוא מעמדיוועג ןענייז רעדיל ענוימ,

 עשיסַאלק וד ,רעמָאה ַא ןופ עפרַאה עקילייה יד עיועָאּפ ןיא טכוז רעכלעוו ,שטנעמ

 יד ןעניפעג טינ ייז ןיא טעוו רע : ןזעל טינ רעדיל עניימ געמ ,עטנַאד ַא ןופ טייהנווש

 ןיא טינ ךיוא ,ןטרָאג-ןעמולב ַא ןיא טינ ןרָאבעג ןרַאװ רעדיל עניימ ;טעניק עטנַאגעלע

 טלעוו רערעטצניפ רעד ןיא ןרָאבעג ןענייז ייז .ןָאסינעט א ןופ ןטעניבַאק עכייר יד

 -עטסייגַאב ענייז ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,ףַאלקש ַא ןבירשעג טָאה ווז .וורעּפַאלקש ןופ

 ."וורעפַאלקש ןגעק ףמַאק ןיא ןעגנור

 : קנַאדעג ןקיבלעז םעד רע טרירַאב ,"עזומ רעד וצ, דיל ןייז ןיא

 ןצמַארג טנצפילשצג ,רעדיל ץסיז ןופ;

 ; טסואווצג לָאמניײק ךיא בָאה

 ןצמַארד עקיטולב צריא טימ טלפצוװ יד

 ."טסורב ןיימ רצקיטש ףיוא טסיירפצ

 ,עיפַארגָאיב-טַאטשלעדע ןייז וצ "סעיסרוקסקע ןוא ןעגנוקרעמנָא, ענייז ןיא
 : רעטרעוו סטַאטשלעדע עקיזרעטייוו יז רמרמ ןמלק טגנערב

 טגָארטרעד'ס זַא ,םַארג ןקידנעגנילק ןוא םרָאפ רעקיטַאלג ןגעוו ןטכַארט ןעמ ןַאק יו,

 טנלע טימ לופ רָאנ ,ןעגנַאלק ןָא ,רעטרעוו ןָא דיל-היוול עשיגַארט סָאד רימ וצ ךיז

 םיא טָאה טניירפ ַא ןעוו , .(1889 רַאונַאי ,"ךוב-גָאט, ס'טַאטשלצדצ ןופ) ?ןרערט ןוא

 ןקרַאטש ַא טימ טרעפטנעעג טַאטשלעדע דוד טָאה ,םַארג ןייז ןיא ןרעלעפ ןעֿפרַאװעגֿפיוא

 רעטעברַא יד ןעוו ,םַארג ףיוא טיײקמַאזקרעמֿפוא ןדנעוו טינ ךיז ריא טמעש יוװ , : ןרָאצ

 !ןקירבַאפ ענעּפמודרַאפ עכעלשטנעממוא וד ןיא עקטָאכַאשט ןופ ןיױװנעסַאמ ןברַאטש

 ?לרעסעמ ַא טומ ןרוגיפ ןצינש ןוא קיטליגכיילג ןציז ןעק ךיא זַא ריא טקנעד יצ

 ךיא ,רעגיוזטולב יד ויב דוילטימ ןייק טינ טעב ךיא ,ןטנעגילעטנוא רַאפ טינ ביורש ךיא

 ידַאקרַא) ?| קַאה רעד טימ -- ךיא קַאה רעוועג רעייז טימ ןוא ,?שטעברַא רַאפ ביירש

 .(1934 ,לירּפַא ןט10 םעד ,ןרמרמ וצ ווירב ַא ןיא ,ןָאסלעט

 : ןעוועג זיא רעלעטשטפירש עשידיי יד וצ ףור ס'טַאטשלעדע

 ןרצטש צקיטכיל -- קלָאפ ןרַאפ טייז

 ,טכַאנ-ןֿפַאלקש רצרעטצניֿפ רעד ןיא

 ,ןרערט ןוא ןדנואוו ,ןטייק ץענייז טכײלַאב

 | טכַאמ ןוא גנונפָאה םיא ןיא טקצוורפד

 ולקנַאדצג ציירפ ןצרַאה ןייז ןיא טצנַאלפ

 טייקנעלרעדירב ןוא טייחביילנ ןופ

 ןעקנַאדַאב ךייא טצוװ טפנוקוצ שנעדלָאג יד ןוא

 "! טייקכעלברעטשממוא ןופ ץנַארק םָעד טימ

 ,"רעלעטשטפירש עשידיי יד ןצ)
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 םזיריל רעשיטע ןוא קיטנַאמָאר ערענָאיצולָאװער

 סטעָאּפ םעד ףיוא יא ,קילב ןייז טקיטכערַאב טָאה טַאטשלעדע ןובירט רעד
 ענעי רעבָא ,רעטעברַא םעד עגונב "טכילפ רעכעלשטנעמ, ןייז ףיוא יא ,עיסימ
 ןענייז ,רוקמ ןשיריל םענייר ס'טַאטשלעדע ןופ עטרעטייוורעד יד ,ענייז רעדיל
 טָאה רעדיל ענעי ןופ טָא .תוחילש-עיצַאטיגַא רעייז תמחמ רעסעב ןרָאװעג טינ
 וצ ידכ ,ױדנַאל ָאשיז ןָאטעג טָאה סָאד יװ ,ןטַאטיצ ןעמענ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןעמ
 -ַאב ןוא ךעלריטַאנ .עיזעָאּפ ס'טַאטשלעדע ןופ ?טיײקיזָאלטנַאלַאט, יד ןזייװַאב
 דיל םעניא עטסקיטכיוו סָאד ,"עגנויא יד דצמ עיצקַאער יד ןעוועג זיא טקיטכער
 רעטקיטכערַאב ַא ןעוועג זיא סָאד ,טנעמעלע רעשיטעטסע רעד ןעוועג יז רַאפ זיא
 -ץלַא רעד ןגעק ןעגנורעדָאפ עשירעלטסניק טלעטשעגסױרַא ןבָאה ייז .טסעטָארּפ
 ןייא טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא קידנעטש יו ןוא ,טײקשירַאטיליטוא רעקידנּפַאכרַאפ
 -"טבילפ, עשיטערַאפַארט ס'טַאטשלעדע בילוצ ,ןטייווצ םעד ןרָאבעג םערטסקע
 טָאה עמ --- רעמכָאנ .רעקיריל ןגנוי םעד ,ןטַאטשלעדע ןעזרַאפ ןעמ טָאה רעדיל
 ענייז ןעילגנָא טנעקעג טָאה סָאװ ,טעָאּפ ןקיטכיוו ןוא ןלעניגירָא םענעי ןעזרַאפ
 ןעוועג טַאטשלעדע זיא םעד ןיא .רעייפ ןשיריל טימ ןוויטָאמ ערענָאיצולָאװער
 ןוא ןעוועג ןענייז יז .ןטרעוו עשיטעָאּפ ןפַאשעג רע טָאה ָאד ,טנעמעלע ןייז ןיא
 ,דיל ןשידיי םוצ גָארטיײב רעקיטכיוו רָאג ַא יו ןבילברַאפ

 ,עקירעיורט ענייז ןיא וליפא ןעמ טליפרעד ןטרעוו עשיטעָאּפ ס'טַאטשלעדע
 ,רעדילטיונ ענייז ןענָאמרעד וצ גונעג זיא'ס .ןעמטיר שכעלריטַאנ-ךעלמייהמוא
 זיא יז ,ןרעטמַאליזַאג ַא ייב טקרעמַאב יז בָאה ךיא,) ?עטכישעג עטלַא ןַא; ,לשמל
 ,ךיז טמערַאװ ריא ןעוו,) ,"רעבערגנליוק רעד, ,(. .."טלַא ןצעביז רָאי ַא ןעוועג
 ,רעטלַאק ַא ןיא,) "רעדרעמ-רעדניק רעד; ,(*...רעייפ ןכעליירפ םייב ,רעדירב
 -רעד רעמכָאנ .(". . .ןַארג רָאטקָאד םוצ זיוה ןיא זיא ,טכַאנרעטנוװ רערעטצניפ
 םוצ) ?םַאירָאמעמ ןיא, ,לשמל ,רעדיל עשיגעלע ענייש ענייז ןיא ייז ןעמ טליפ
 ,"ןרעטש ןוא ןעמולב, ,"רעדיל סנָאסרַאּפ טרעבלַא ןופ, ,(ּפָאלַאג .ק ןופ קנעדנָא
 ןיא ןענואוועג רעמ ךָאנ ןטלָאװ רעדיל עקיזָאד יד ."םיורט ןיימ, ,"טניירפ ַא וצ;
 ,סעפָארטס-עשילק עכעלטע טרָאד ןוא ָאד ןזָאלסױרַא לָאז ןעמ ןעוו טייקנייש רעייז
 ,ןָאט ןשיריל םענײמעגלַא םעד ןרעטש סָאװ

 ןביוהרעד ךיז רע טָאה *קָאלגטנװָא רעד, רעגייטש ַא יוװ ,רעדיל עכלעזַא ןיא
 סנייא רַאפ ןענעכעררַאפ ןעמ ןעק דיל ַאזַא .ךייה רעשיטעָאּפ רעסיורג ַא רָאג וצ
 ןופ םַאנסיױא ןטימ .עיזעָאּפ רעשיריל רעשידיי רעד ןיא רעדיל עטסנעש יד ןופ
 ןַא תמאב דיל סָאד זיא ,ןענָאסדַאנ ןרעהעג סָאװ ,תורוש ריפ-יירד ערעסָאװ ַא
 עינ ,אומ ,טעינ, סנָאסדַאנ ןופ רעכעה ךס ַא טייטש דיל סָאד ,דיל לעניגירָא
 ןעלדנַאװרַאפ ןלָאבמיס עקידריווקרעמ יד ,ןָאט-עירעטסימ רעכיוה רעד *.. .! יװָאז
 : דיל ךעלסעגרַאפמוא ןַא ןיא סע

 ,רעגניפ-רצביוצ צנייד טימ ! טינ ךימ ףור ,עזומ אי

 ! ץרַאה ןטנַארק ןיימ ןופ סענורטס יד טינ קצוו
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 ,רצנניו רצסַאלב ןייר טיוט םוצ זיא טּפשמרַאֿפ

 | ץרַאמש ןוא ףמַאק ןוֿפ דיל סָאר זיא עדנצ ןצ

 טנגצגַאב םיא ףיוא טָאה רֶט ,רצווש זיא ןטיוצג נצוו ןייז

 ; טלפק ןוא טיונ ,רעננוה ,רפנייטש ,רטנרצד

 -- טנגפרשנ ןוא טרענודפנ ,טצילבצנ טָאה סצ

 ,טלפוו רעד ףיוא טרעדנַאװנ זָאלכַאדּפָא טָאה רֶצ ןוא

 ,רעמַאק-סנבצל ןייז ןיא ןָא טיוט רעד טּפַאלק טציא

 | גָאטסטעברַא ןייד זיא עדנצ וצ : טגָאז רֶצ

 | רצמַאח ןייד קצװא גייל ,רצייפ ןייד שצלרַאפ

 ! קָאלגטנווָא רָעד טגנילק ס} ... 3 טסרפח ור ! םוק

 ,ןעננילק םיא רצח ךיא ,ָאי 1 קָאלנטנױַָא רֶצֹד טגנילק ס

 ,גנַאלק ןייז ןיא ךיא רפח לייטרוא ןיימ ,טיוט ןיימ

 ,ןענניז ,ןצמיורט ךיז טליוו'ס . . .ךיז טליוװ ןבצל ןוא

 .ננַאוװצ-ןפַאלקש ןדצי ןגצק ןפמצק

 לנו ןטיור ןייד 1 ץלָאפ ,ַא ,טלָאװצנ טלָאװ ךיא

 . ...טולב-ןצרַאה ןיימ טימ רצטיור ןבַאמ ךָאנ

 לנצנ טעפרַאש ענייז טימ בייל ַא יו ןוא

 { טומ-ןדלצה טימ ,ץלָאטש ןפמצקַאב טנייפ ןייד

 ? ןעגנַאלרַאפ ץטסקיליײה יד טציא ןצונ סָאװ ךָאד

 -- ! גָאטמצרוטש סנבצל ןיימ זיא עדנצ וצ

 ,ןעגנַאזענ ןוא ןרערט ,ןעמיורט -- עדנש וצ

 ײ! קָאלנטניוָא רָצֹד טגַאלש סצ ,טיוט רעד טֿפור סצ

 ןצלָאמשעגפיונעצ ךיז טָאה עיכיטס עשיריל ס'טַאטשלעדע ןעוו לָאמ ןדעי

 -נַאמָאר ןכיוה ַא ןיא טקעלּפטנַא דיל ןייז ךיז טָאה ,וויטָאמ ןרענַאיצולָאװער ןטימ

 רעשידיי רעד ןיא ןעוועג טינ םיא רַאפ רעירפ זיא סָאטַאּפ ַאזַא .סָאטַאּפ ןשיט

 ןוא טפַארק אזַא ןיא ןזיוװַאב טינ רעטעּפש ךיוא ךיז טָאה סָאטַאּפ ַאזַא .עיזעָאּפ

 ,זָאעטָאּפַא ןַא יו ,ןדייל ןוא הנומא רעקיטנורגּפָא ןופ רעייפ זיא זוא .טכיל אזַא

 -טָא ןיא .גנובייהרעד עשיגַארט ַא יו ןעזסיוא סָאד ןעמונעגנָא סָאטַאּפ רעד טָאה

 לעוו ךיא ןעוו ,טניירפ עטוג ,ָא;) ?האווצ ןיימ , רע טפַאש םזיריל ןטלפייווצרַאפ םעד

 טנגוי ןיימ זיא ףמַאק ןיא ,םערוטש ןיא;)} "גנונעפָאה עטצעל ןיימ, ,("ןברַאטש

 עסיורג ַא ןוא ("ןבירטעג ןוא טסַאהעג ןרעוו רימ;) ?ףמַאק ןיא, ,("ןדנואוושרַאפ

 -לעז םעד ןיא .רעדיל-ףור ןוא -קעוו ענייז ןשיווצ עטסעב יד ,רעדיל ערעדנַא לָאצ

 -ףיט ןוא ןרוגיפ עשיטעָאּפ ,ןעגנודנעוו עטמירַאב ענייז רע טפַאש ליטס ןקיב

 ענייז ןופ ןדרָאקַא עטשרע יד בורייּפ-לע רע טנפע ייז טימ .ןטסעשז עקידזמר

 : רעדיל
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 ,ןסַאג ערעטצניֿפ יד ןיא ןײלַא רעדנַאװ ךיא ןצוו;
 ײ) , , טניוומפרוטש ןיא ןייא ךיז רצה ךיא ןצוו

 א

 ,רוטַארעטיל רעד ןָאפ יד ךיוה טלַאה;
 ײ) , , יידפ ןוא קיליײה -- לּפמצט ריא

* 
 א

 -- ; ןטונימ טרצטצניפ ןענַארַאפ;

 ײ) / ,סוב-סנבצל רטר זיא טצטפיגרַאפ

= 
 א 8

 גידק-טייחיירפ ןיא ,רצפמצק רעננויא

 ימיײהרַאװ רעד ןוֿפ ןָאֿפ יד טסצפ טלַאה

 ײ ןדנואוושרַאפ טננוי ןיימ זיא ףמַאק ןיא ,םצרוטש ןיא;

 א
+ +* 

 ,טַארקָאס רטסיורג רעד יו ,ץלָאטש ןוא קיאורג
 ײ) , , ןטנַאטשצנ ןַאגלַאג םצר ףיוא רֶצ זיא

* 
 לא יא

 טכיל ןופ םָארטש ַא ןיא רימ רַאפ טייטש רֶא

 ײ , ,ץניב רצטקיטולברַאפ סטלצוװ רעד ףיוא

* 
 לא א

 ! ןצנָאפ עטיור-טולב יד רעדיוװ ןרעטַאלפ סא
 ײ, . ,םיטש ףקיליײה סטייהיירפ רעד טננילק סע

*5 
 יא +

 ,ןקַאל טדנצנצלנ יד ןפרָאװצצ;

 ,טנַאה רעד ןיא דרצווש רצקיטכצמ טימ

 ןקָארשרעדמוא טֿפמצקצג יז טָאה

 ײ, ,. דנַאטנּפַאלקט רעד ןנעק

= 
 לא לא

 ,דיילק שצרַאװש ַא ןָא וט 1 טלצוו ,ָא;

 ײ, ,,ןקָאלג יד ןשננילק ןלָאז ןוא

 א

 ,םיובנכייא רצקיטבצמ א יוװ ,זיא ר;

 { טניוומפרוטש ןיא ןפנַאטשענ

 ,םייה ןייז ןיא ןצווצנ ענובירט-סקלָאפ יד

 ײו דניק ןייז ,גנילביל ןייז --- קלָאּפ סָאד
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 ערענָאיצולָאװער ןגעוו רעדיל ענייז סיוא ךיז ןענעכייצ ןטסקרַאטש םוצ

 ןעמ טרעה סָאד .רעטלפייווצרַאפ ַא ןוא רעטרעטסײגַאב ַא זיא ןָאט רעד .ןדלעה

 יד) ?סנָאסרַאּפ טרעבלַא; ,"גניל סיאול, ,"זיּפש טסוגיױא, יו רעדיל עכלעזַא ןיא

 רעד וצ .?לעשימ עזיאול; ,"ןוַארב ןַאשזד, ,(רעריטרַאמ-ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש

 :?ַאיַאקסווָארעּפ ַאיפָאס; טרעהעג עּפורג רעקיבלעז

 ןעיורפ ןטנייז ןטלצז ! יורפ 8 ןעוועג זיא סָאד;

 .ןיישרפדנואוו קיטסייג יױזַא ,לבָאנ ןוא יזַארב יווַא

 ,ועיוב לּפמַעט-סטייחיירפ םצד ןפורַאב ןעוופנ זיא יז

 | ןייטש ןייז טברַאפעג יז טָאה טולב ריא טימ ןוא

 ןַאמ א ןופ רעטסיירד } יורפ ַא ןצוועג ויא סָאד

 { טכצר רַאפ ןוא טייהיירפ רַאֿפ טֿפמצקעג יז טָאה

 ןַאריט םצד רַאפ טיוט םױד טיירגפג טָאה יז

 { טכצנק יד ןופ ןטייק ןסירצג טָאה ןוא

 ?עטטאמוש6 םממתממשא טמומהממהמ = טסאמעטואפ =--ומאתמספ =-הטלפקיאפ = הסוקהיואסהס ---טסוסויילשלפ --- התתהיווסו ---.השסלארוהטאפ-- טומקסאאפ:--ןיושסהייהשס --- ייתלסאיווהס = ןהסמסוהסוטסופ א .גסוטשייסופ טאקיא --.ישיטשולשטש =.הווגיששאה

 ץניישרעדמואוו יד יורפ יד ,רימ רַאפ טבצוװש יז

 ,טסיירד ןוא דלימ ,ןסָאלשטנַא ,דנרפביוצַאב

 ,טנייר לרצּפ טימ ץרַאה ןיימ ןָא טליפ יו ןוא

 ! טסייג ןטפַאלקשרַאפ ןיימ טלגילפַאב ןוא

 ,ןעננצה סָאד טינ ךימ טקערט סא : םיטש ריא רצה ךיא

 דניצַא טיוט ןיימ טימ } רָעטומ ץביל ,ָא

 ןעגנצרב ןצונ רצרמ טייהיירפ רָצד ךיא לטוו

 "! דניק םפרָא ןייד ביגרַאפ ! ןבצל ןיימ טימ יו

 | טכיזצג עקיליײז ,ַא ! רעטרצוו עסיז ,ָא

 ןסילשרַאֿפ ץרַאה ןייז ןיא ךיד שטנצמ רצרְצי לָאז

 ןסיגַאב גצוו ןייז וטסצוװ ,ןוזגנילירפ יד יו ,ןוא

 ײ! טכיל ןכצלרצדנואוו ןוא טפודנטמולב טימ

 ךיז יַאדכ זיא'ס .םזיריל ןשיטע ןייז ןיא וויסנעטניא רעייז זיא טַאטשלעדע

 ןָאסדַאנ-װָאסַארקענ יד זַא ,ןעמ טעזרעד טלָאמעד טשרע .יונעג טימרעד ןענעקַאב

 -סילַאער וצ ןעוועג זיא וװָאסַארקענ .םיא ןיא שינַאגרָא ןעוועג טינ ןענייז תועּפשה

 רעשיטסילַאיצַאס,; רענעפורעגיײזַא רעד ,סָאטַאּפ טלעפעג םיא טָאה'ס .שיט

 .טימעג סָאד טרעדורעצ סָאװ ,םזיריל םענעי טגָאמרַאפ טינ טָאה רע .?סָאטַאּפ

 עשיריל ַא ,םזיטיפעד ןימ ַא רעדיל ענייז ןיא טַאהעג טָאה ,רעדיוו ,ןָאסדַאנ

 ; טגניז ןָאסדַאנ .טייקנלַאפעג
: 
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 { יױזַא טָא טינ טבצל שמ 1 טבפלצג צד בָאה'כ;

 ."ךצלרנפצש ץלַא ןענייז ןפָאלשעג ,ןפָאלשענ ןיב ךיא

2 
8 6 

 : רעדָא

 ."ודנוא טצשזירג רציורט ןוא ,ןביולגמוא סָאד ודנוא טרָפטַאמ 'ס

 ןענָאסדַאנ ייב טלעפעג ןצנַאגניא טָאה םזיריל רעטילגעגנָא-סייו רעד

 -ףמַאק עקידנרעצרַאפ ענעי טגָאמרַאפ ,םזיריל ץוח ַא ,רעבָא טָאה טַאטשלעדע

 -לָאזקע ןוא ןשיגַארט ַא ןופ טלַאװקעג טָאה סָאװ ,שפנ-תריסמ םענעי ,טייקטיירג

 ,רעפמעק ןטריט

 םזילַאודיוװידניא רעד ןרעקמוא רעדיוו ךָאנ ךיז ןעק עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא

 ןלָאז רעקיטנַאמָאר עיינ יד --- ,ןפערט ןעק סע .?עגנוי, יד ןופ קיטנַאמָאר יד ןוא

 ןטעָאּפ עשידיי עטשרע יד ןשיװצ ."ןעלצרָאװ עלַאיצָאס ,, ןופ הקיני רעייז ןעיצ

 ,?קיטנַאמָאר רערענָאיצולָאװער, ןופ רעטסומ ןרעסעב ַא ןעניפעג טינ ייז ןלעוו

 ,טַאטשלעדע ןעוועג זיא סָאד יו
 ,סַאלק ןוא רוד ןייז ןופ טעָאּפ רעד יו ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה טַאטשלעדע

 יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .דיל ןשידיי ןרַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא טָאה רע

 ,רעדליב-רוטַאנ ןיא ןריציפינָאזרעּפ ייז ןוא ןוויטָאמ עלַאיצַאס ןעמענ וצ עטשרע

 לָאמוצ ,עירָאגעלַא ןפַאשעג םעד ךרוד טָאה רע .ןעגנולדנַאה ןיא ןוא ןדלעה ןיא

 טריר שירעלטסניק-ןייר רעבָא .סערָאפאטעמ עטלקיװעגרעדנַאנַאפ ןוא ןלָאבמיס

 ןייז טקריוו זדנוא ףיוא .,סָאטַאּפ רערענָאיצולָאװער ןייז גָאט ןקיטנייה זיב זדנוא

 ןפרַאװּפָא ףרַאד עמ .םזיטנַאמָאר-עירעטסימ רעלַאיצָאס ןייז ,עירעטסימ עלַאיצָאס

 -ָארטס ןוא רעדיל-"טכילפ ,, ענייז ,ןענָאלבַאש-ענובירט יד דיל ס'טַאטשלעדע ןופ

 ,טײקשיטעטַאּפ ןוא םזיריל ןייז ןיא ןטרעוו עסיורג רימ ןעעזרעד טלָאמעד .סעפ

 עסיורג ןענייז סָאד .סָאטַאּפ ןלַאטַאפ ןייז ןיא ןוא םזילַאעדיא ןקיטולג ןייז ןיא

 רעד טימ ןעמיטש ייז ןוא .ןעגנוכיירגרעד עשיטעָאּפ עסיורג ןענייז ייז ,ןטרעוו

 ,טַאטשלעדע דוד -- טלַאטשעג רעשיטעָאּפ רעשירַאדנעגעל



 ןירושי םיפעי

 טַאטשלעדע דוד יד

 עיפַארגָאילביב

 ןירושי םיפעי

 -ַאזוצ זיא סָאװ ,עיפַארגָאילביב-טַאטשלעדע דוד רעד וצ תופסוה ןענייז סָאד
 -ףוקיא ,'טַאטשלעדע דוד; :ךוב ןייז ןיא רמרמ .ק ןופ טלעטשעגנעמ
 סָאװ ,סעיצַאמרָאפניא : ןײרַא ןעייג תופסוה עניימ ןיא .1950 ,קרָאי וינ ,גַאלרַאפ
 ןיא סָאװ ,םעד ןופ גנונעכייצרַאפ ַא ןוא טזָאלעגכרודַא קילעפוצ טָאה רמרמ .ק
 ַאד ןעמוק סע .ךוב םענעי ןופ עבַאגסיױא רעד טייז ןרָאװעג ןבירשעג .ע .ד ןגעוו
 ןעלקיטרַא עצנַאג יד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עשיפַארגָאילביב יד ,לכ םדוק ,ןיײרַא
 סע ואוו ,ןעלקיטרַא ערעדנַא ךיוא ןוא .ע .ד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ
 .ע .ד ןגעוו ןעגנוקרעמַאב ןַארַאפ זיולב ןענייז

 טּפעשעגסיױא טינ ץלַא ךָאנ זיא תופסוה עקיזָאדיד טימ ךיוא זַא ,סייוו ךיא
 יו קידריוװקרעמ שממ זיא סע .עיפַארגָאילביב-טַאטשלעדע דוד יד ןצנַאגניא
 ,דיל ןייז םורַא סעיסוקסיד יד יוװ ןוא ,םיא ןגעוו ןעלקיטרַא לָאצ יד זיא סע סיורג
 עצנַאג ןוא עשיטע ענייש ןייז ! טײנַאב לָאמעלַא טרעוו ,םיא וצ סערעטניא רעד ןוא
 ןופ סיורג רעד ןופ ןעק ןעמ זַא ,ןיימ ךיא .םויה דע ךָאנ טקריוו טייקכעלנעזרעּפ
 .ןענרעל ךס ַא אפוג עיפַארגָאילביב רעד

 יי ו

 טַאטשלעדע דוד ןגעוװ רעכיב

 -ַאנָאיצַאר רעשידיי רעד ייב טפַאשניימעגכוב ,טַאטשלעדע דוד -- הנוי ,יקטניזָארָאג

 .ןטיוז 80 ,1089 ,סערייא סָאנעוב ,טפַאשלעזעג רעשיטסיל

 .ןסייז 410 ,1950 .י .נ ,גַאלרַאפ ףוקיא .טַאטשלעדע דוד -- ןמלק ,רמרמ

 -עג עשיטסילַאוצָאס עבעלטייחיורפ :ןבעגעגסיורַא טייצרָאי ןט-80 ןייז וצ --- רעדיל

 .ןמיוז 89 .טנעס 10 זיירּפ ,1942 ,סערייא סָאנעוב ,?טַאטשלעדע דוד , טפַאשלעז

 טַאטשלעדע דוד ןגעוו ןעלקיטרַא
 ,8 'ז ,1989 ,10 .טקָא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .קירוצ רָאי 69 טימ -- .י ,רעלדַא
 ,8 'ז ,1981 .ווָאנ .י .נ ,רוטלוק עשידיי .ךירדמ רעד -- רמרמ ןמלק -- השנמ ,רעגנוא

 ,1081 ,98 .ווָאנ ,עקיסקעמ ,טלעוװיירפ
 ,(םיומ ןייז ןופ גָאטרָאי ןטסקיסיירד םוצ) רעװַָאשװָאב ףסוו -- .נ ,רעדנעלסיוא

 ,12 'ז ,1946 .בעפ .י .נ ,רוטלוק עשידיו

590 
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 .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאו 45 -- ,ד ,ץיווָאקַאזיא
 .4 'ו ,1989 ,2 ץרעמ

 רעטעברַא עיירפ ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא עלָאר רוא ןוא ?,ש .א .פ? יד --- .ט ,סעגייא

 ,106--19 'וו ,1981 ,16 ץרעמ .י .נ ,עמיטש

 ,רעבָאטקָא ,ןָאדנָאל-זירַאּפ ענובירט עיירפ .רעגניז רעדנענייוו ,רעכיילב רעד --

 .8--4 'וז ,9
 עמיטש רעטעברַא עיירפ .רעדיל ענעגנוזעג ס'טַאטשלעדע .ד ןופ עבַאגסיוא ןַא --

 ,8 'ז ,1988 ,97 .בעפ .י .נ

 ,ךַאנַאמלַא רוטַארעטיל רעשידיו רעד ןיא גנוטכיד עשירַאטעלַארּפ יד -- .מ ,ןיגלָא

 ,807 'ז ,1940 .י .נ ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ווליבוי רעקירָא 0

 .108 'ז ,1049 .י .נ ,גַאלרַאפ ףוקיא ,קלָאֿפ ןוא רוטלוק ,דלעֿפנעזַאר סירָאמ ---

 ,עשרַאװ ,ברַאפדלָאג .מ גַאלרַאפ .ןעיידיא ןוא ןשטנעמ .טַאטשלעדע דוד --- .א ,ימלַא

 .190---185 'וז ,8

 ,עמיטש רעטעברַא עיורפ .טלעוו רענעסירעצ ַא ןיא שטנעמ רעצנַאג רעד -- וקסנוּפ --

 .1047 ,6 ינוו בו .נ

 .ו .נ ,עמיטש רעטעברַא עיורפ .געוו-סנבעל רערעווש רעבָא רעצרוק ס'טַאטשלעדע ---

 ,9 'ז ,1989 ,10 .טקָא

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ , וד טנעיול גָאטנַאמ 'ר -- .ב ,טיווקלַא
 .1968 ,9 .ווָאנ .ו .נ

 ןטסגיצעביז ןייז וצ ךוב-לבוי טַאלבנעזיור .ה .ןכירטש עשיֿפַארגָאיב לארשי ,ןַאמסַא

 ,10 'ו ,1048 יַאמ ,סעלעשזדנַא-סָאל .גָאמנריובעג

 ,טֿפַאשנסיוװ ףיוא רוטַאקירַאק ַא --- עטכושעג עלַאוצָאס ע'תמא טָאטשנא --- .ב ,רעלסקַא

 .0 ןוא 8 'זו ,1845 ,9 .בעפ .י .נ ,'עמיטש רעטעברַא עיירפ ,

 -עברַא עיירפ .טעברַא סגנורעלקפיוא רָאי 00 -- ?עמיטש רעטעברַא .רפ , רַאי 60 ---

 .6 'ז ,1981 ,16 .בעפ .י .נ ,עמיטש רעט

 ,סערייא סָאנעוב ,קנַאדעג רעזדנוא .טַאטשלעדע דוד :גנונָאמרעד יוד -- .'י ,ינטורקַא

 ,16 'ז ,1989 .טקָא

 עיירפ .ןענישרע --- עטכידעג-סקלָאֿפ ןוֿפ גנולמַאו ס'טַאטשלעדע .ד -- (יד) רעבעגסיורַא

 .1808 ,28 .גַאו .ו .נ ,עמיטש רעטעברַא = |

 -רַא עיורפ .זירָאּפ ןיא עפורג ?.ש .א .פ, ןופ ןעגנומענרעטנוא עניופ יורד -- .ם .מ

 .8 ןוא 6 'וז ,1981 ,12 .רֹּפַא .י .נ ,עמיטש רעטעב

 וַאמ ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד .רעקיצעביז רעד רמרמ ןמלק -- בֹקעֶי ,יקסנַאשַאטָאב

7, 1941. 

 שידיו .עמַאמ .יקסנַאשָאטָאב בקעי .עכָאּפע רעטשרע רעד ןופ רוטַארעטיל יד ---

 ,198 'ז ,1949 ,סערייא סָאנעוב ,ןַאמרעל דוד גַאלרַאפ

 .שידיי עמַאמ .יקסנַאשָאטָאב בקעי .עכָאּפע רעטשרע רעד ןופ רוטַארעטיל יד ---

 גַאלרַאפ .שידיי עמַאמ .יקסנַאשַאטָאב בקעי .עכַאּפע רעטשרע רעד ןופ עיזעַאּפ יד ---
 ,919 'ו ,1949 ,סערייא סָאנעוב ,ןַאמרעל דוד

 ,עסערּפ וד .ןיקסידָארָאג הנוי ןופ} .טַאטשלעדע דוד ןגעוו עיצקעל עכעלטנורג ַא -- 

 ,1958 ,24 .צעד ,סערווא סָאנעוב

 -עברַא רעיײרֿפ , רעד ןוֿפ לבוי ןקירָאי 60 םוצ) .עקירעמַא-סנ .י ,ב ,יקצָאטסָאלַאיב

 .14 'ו ,19851 ,16 .בעפ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ("עמיטש רעט

 ,ימיס יזריושזד ,טייקיטכערעג .יַאמ ןטשרע ןופ בוט-םוי םעד ןגעוו רעדול ---
 .6 'ו ,1981 יַאמ

 ןט00 ןייז וצ) .טייצ ןיוז ןוא טַאטשלעדע דוד -- }יקצָאטסָאלַאיב .י .ב} ןימינב דוי

 ,1958--1907 .י .נ ,גניר רעטעברַא טנעמטרַאּפעד ירעטעמעס-רָאו 40 ,(טייצרַאו

 ,94---91 'וז
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 ,82 'ז ,19460 ץרעמ .י .נ ,רוטלוק עשידיי ,השודק ןוא םוילַאער -- םהרבא ,קיב

 ןבעל ןייז --- רעפווש בקעי .ןילווב .ב ,ו .ט'מתי'רַאפ טרעוו ָאגַאקוש --- .ב .י ,ןילייב

 61 'ז ,1938 .י .נ ,ןפַאש ןוא
 ןבעל ןייז -- רעֿפייש בקעי ,ןיליוב .ב .י .ורמוא ןוא דיירפ ןופ ןטייצ עטשימעג ---

 ,81 'ז ,1988 .י .נ ,ןֿפַאש ןוא

 ןוא ןבעל ןייז -- רעפיוש בקעי ,ןילייב .ב .י ."תושמשה-ןיב , עירָאטַארַא יד ---

 ,205 'ז ,1988 .י .נ ,ןפַאש

 ןבעל ןייז -- רעפייש בקעי .ןילייב .ב .י .ןעלקַאטקעּפס ןוא ןטייקימעט-ּפמעק = --

 ,807 'ז ,1938 .י .נ ,ןפַאש ןוא

 ןבעל ןייז ---רעפיוש בקעי .ןילויב .ב .י .,רעדיל רַאפ סעיציזָאּפמַאק ס'רעפיוש ---

 ,848 ,814 'וז ,1989 .י .נ ,ןֿפַאש ןוא

 ,ו .ג ,טייהוורפ-ןגרָאמ .,רעפמעק ןוא רעטנרעלעג ,שטנעמ רעד ,רמרמ ןמלק --

 .1942 ,17 ץרעמ

 ,1046 ,19 .טקָא .ו ,נ ,טויהוורֿפ-ןגרָאמ .גָאטסטרובעג ןט70 ןייז וצ .רמרמ ןמלק ---

 .טקָא ,ו .נ ,טיוהוורפ-ןגרָאמ .רמרמ ןמלק -- ?עדייז, רעקיטציא רעודנוא ---

8, 1951, 

 רָאי 89) .טיוט ןוא ןבעל ןייז ,דיל שירַאטעלַארּפ ס'טַאטשלעדע דוד -- לעלַאצ ,ץילב
 ,1081 ,27 .צעד ,ָאטנָארָאט ,טַאלבנכָאװ (ןריובעג ןייז ךָאנ

 ,1059 ,97 .נַאי .ו.נ ,טייחיירפ-ןגרָאמ .טַאטשלעדע דוד ןופ לָאר-ןרענַאיּפ יד ---

 ,עמיטש רעזדנוא (טייצרָאי רעט00 ןייז וצ) .טַאטשלעדע דוד ןופ לָאר-ןרענַאיּפ יד --

 ,1992 ,15 .ווָאנ ,ָאלוַאּפ ןַאס
 עיורפ ,םירטפיוא רעטשרע ןיימ --- טַאטשלעדע דוד ַאלעב ,טכילניבור-ַאנירעלעב

 ,8 ןוא 9 'וז ,1988 ,81 ולוי .ו .נ ,עמיטש רעטעברַא

 עיירֿפ ,עיֿפלעדַאליפ ןיא טעקנַאב ".טש .ברא .רפ , רעכעלרעי --- רעדנַאסקעלַא ,ןוַארב
 ,16 'ו ,1088 ,9 וַאמ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא

 .עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא רעד -- בקעי ,רד ,סָארב

 --ענליוו ,ָאװיי ןופ עיצקעס עשורָאטסיה .דנאב רעטירד .ןטפירש עשירָאטסיה

 ,409 'ז ,1989 ,זורַאּפ

 ,194 'ז ,1981 ,7 ,ביבא-לת ,טייק ענעדלָאג יד .ךרדה וז אל --- .א ,ֿבמָאלָאג
 ,10 .טקָא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיורֿפ .רעטכיד ןשידוו ַא ךָאנ טייצרָאי ַא

 .10 'ז ,8

 ןיומ .ןרָאטקַאדער "עמיטש .ברא .רפ, עטשרע יירד ןופ ןקורדנויא --- ,י ,םוַאבדלָאג

 .ו .ג ,עמיטש רעטעברַא עיורפ ...טַאטשלעדע דוד טיִמ טֿפַאשטנַאקַאב עכעלנעזרעּפ

 ,6 'ז ,1044 ,? .נַאו

 ,29--19 'זו ,1980 ילוי .י.נ ,רוטלוק עשידיי ,טַאטשלעדע דוד -- עשטיא ,גרעבדלָאג

 ,1988 ,81 .נַאו .ו .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט .טַאטשלעדע דוד --- .צ ,ב ,גרעֿבדלָאג

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ."טייהיורפ רעד ןרענָאוּפ , --- .נ ,גרעבדלָאג
 ,1949 .ו .נ .ָאװוו .דנאב רעטיווצ .ןטַאמש עטקינייארַאפ יד ןיא גנוגעווַאב

 : ,818 ,810 ,808 'זז

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג .עקירעמַא ןיא רעלעב-רוּפיכ םוי ןוא תוכז-תולופת --
 .ו .ג ,ָאװוו .דנאב רעטייווצ .ןטַאמש עטקינייארַאפ יד ןיא גנוגעווַאב רעטעברַא

 ,438 ,486 'זז ,5

 -רעטעברַא ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ טייצרָאי רעט60 רעד וצ ,טַאטשלעדע דוד -- ,מ ,ןידלָאג

 ,1989 ,16---18 .וָאנ ,זירַאּפ ,עסערּפ עיינ .רעטכידי

 -לעדע דוד ,יקסידָארָאג חנוי .|טַאמשלעדע דוד ןופ} עיּפַארגָאיב --- הנוי ,יקסידָארָאג

 | .12--/ 'וז ,1989 ,סעריוא סָאנעוב .טַאטש
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 סָאנעוב .טַאטשלעדע דוד ,יקסידָארָאג הנוי .ןטַאמשלעדע דוד ןופ| תועּפשה ---

 | ,19---15 'וז ,1959 ,סעריוא
 דוד ,יקסנידָארָאג הנוו ,גנופַאש ס'טַאטשלעדע ןוֿפ טרעוו ןשירעלטסניק ןגעוו ---

 ,24---90 'וז ,1959 ,סערייא סָאנעוב .טַאטשלעדע
 -עוב .טַאטשלעדע דוד ,יקסידָארָאג הנוי .ןרמרמ ןמלק} ףַארגָאיב ס'טַאטשלעדע --

 ,80---98 'זו ,1988 ,סערווא סָאנ

 ,עמיטש רעטעברַא עוירפ .טייקכעלנעזרעּפ עשיטע ןַא --- טַאטשלעדע דוד -- אבא ,ןידרָאג
 .15 ןוא 2 'וז ,1999 ,10 .טקָא .ו .נ

 .ה --- בקעי ,ןַײטשטַאלג
 .111 'ו ,1947 .י .נ ,ןעמונעג ךות

 ,1947 .י .נ ,ןעמונעג ךות ןיא ,ןײטשטַאלג בקעי .גנונוימ ןייא -- רעטכיד יירד ---

 ,248 'ז

 -יז ןייז וצ ךוב לבוי טַאלבנעזיור .ה ,1946 ויב 1900 ןופ -- טַאלבנעזיור .ה ---

 ,80 'וז ,1048 ,יַאמ ,סעלעשזדנַא-סָאל ,גָאטנריובעג ןטסקיצעב

 ,19 'ז ,1958 ,10 ,רּפַא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיורפ .טַאטשלעדע דוד וצ קירוצ ---

 ןעגרָאמ-גָאט ,טַאטשלעדע דוד ןוֿפ ןטייהלעצנייא עשיֿפַארגָאיב --- .ןטַאטיצ ןגעוו ---

 ,1088 ,8 יַאמ .י .נ ,לַאנרושז

 עשידיי רָאי 78 .עסערּפ עשידיו יד ןוא רוטַארעטול עשידוו וד -- ,א ,סעלעיעל-ץנַאלג
 ,85 'ז ,1945 .י .נ ,עקירעמַא ןיא עסערּפ

 ,180 ,6 'וז ,1985 .י .נ ,טרעדנוהרָאילטרעפ ַא --- ,ב ,דרַאבָארג

 .צעד .ו .נ ,םייהיירֿפ-ןגרָאמ .טייצרָאי ןט29 ןייז וצ .רעווַאשוָאב ףסוו -- רעב ,ןירג

4, 1990, : 

 .1980 ,27 .צעד .י .נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ .קלָאפ םוצ ןעגנַאזעג סרעוװַאשװַאב ףסוו ---

 ,1981 ,16 .צעד .י .נ ,טיײהיירֿפ-ןגרָאמ .רמרמ ןמלק ןופ עיפַארגָאיב יד --

 ץרעמ .י .נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ .טייצרָאו ןט20 ןייז וצ .יקסוועשטניוו סירָאמ ---

6, 19858, 

 -ןגרָאמ .עיפַארגָאיב עצרוק ַא ...טייצרָאי ןטסקיצכעז ןייז וצ טַאטשלעדע דוד --

 1 ,1992 ,17 .טקָא .ו .נ ,טיוהיירפ

 ,טייצרָאי ןט00 ןייז וצ .רוטַארעטיל רעזדנוא וצ גָארטווב ס'טַאטשלעדע דוד --
 : ,1092 ,19 .טקָא .ו .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ

 טימ סעומש ַא .קרָאו ןינ ןיא רעטסעווש ס'טַאטשלעדע דוד טימ שינעגעגַאב ַא --

 -ןגרָאמ .רעדורב ןטמירַאב ריא ןגעוו טלעצרעד יז סָאװ .ןָאסלעט-טַאטשלעדע חרש

 : ,1908 ,28 .צעד .ו .נ ,טווהיירפ

 ןיא ןרעפלַאה בייל השמ .גרעבנירג רזעילא .דמערֿפ רעד ןיא --- רזעילא ,גרעבנירג
 | .17 'ז ,1940 ,ו .נ ,רוד ןייז ןופ םָאר

 עשי רַארעטיל .(םווצרָאי ןמ98 ןייז וצ) דלעפנעוָאר סירָאמ -- .ב ,ןןײטשדנַאמײד

 .89 'ז ,1980 .בעפ---נַאי .ו .נ ,ןטֿפעה

 ןוא רוטַארעטיל .דלעפנעזָאר סירָאמ רעיינ רעד ןוא רעטלַא רעד -- .? .מ ,ןרעּפלַאה

 - ,106 'ז ,1915 ץרעמ .י .נ ,ןבעל

 עשידיא :"טנעה עמורפ טימ ןעגנַאזעג ם 'טַאמשלעדע ןופ ךוב פָאד םענ, - ,' ,ןרָאה

 ,1959 ,28 ,טקָא ,סעריוא סָאנעוב ,גנוטיוצ

 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיי ,דלעפנעוָאר סירָאמ ךָאנ טייצרָאי ןעטס80 םוצ ---

 .1058 ,28 ונוו

 29 נ ,אאט1 דנאב .ירעטעלב ַאװויי .עיפַארגָאיב ס'טַאטשלעדע דוד --- ריאמ ,ץיוורוה
 ,280---978 'זז ,9

 .' .ג ,עמיטש רעטעברַא וורפ .ןָאטסָאב ןוא טנווָא טַאמשלעדע רעד -- .,ה ,ןָאסרעדניוװ

 .8 'ז ,1998 ,18 .בעפ

 ןיא .ןיײטשטַאלג בקעו .
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 -וצ .ןציטָאנ עלענָאיצקַאדער .ןטפירש ס'טַאטשלעדע דוד -- ןס!רָאמ ,יקסוועשטניווו

 ,886 'ז ,1900 .טּפעס .י .נ ,טפנוק

 .ו .ג ,עמוטש רעטעברַא עוירפ ?.ש .א .פ , רעד ןגעוו גרעבנייוו .ל .ח -- ,ל .ח ;גרעבנַײװ

 .9 'ז ,1951 ,16 .בעֿפ

 ,גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא ןוא רעלַאקידַאר רעד ףיוא סולפנווא רעשיטסאיעטַא --

 -לעדַאליפ---סעלעשזדנַא-סָאל ,גנואיורפַאב רעלַאיצָאס רַאפ ףמַאק ןיא רָאי קיצרעפ

 ,87 'ו ,1989 ,עיפ

 רַאפ ףמַאק ןיא רָאי קיצרעפ .טַאטשלעדע דוד ןופ עילימַאֿפ יד ןוא ָאגַאקוש ---

 .08---68 'זז ,1969 ,עיפלעדַאליפ--סעלעשזדנַא-סָאל .גנואוורֿפַאב רעלַאיצָאס

 רעשידיי רעד ןופ רעדליב .ךירנייוו סקַאמ .רד .יינ וצ טלַא ןופ --- סקַאמ .רד ,ךירנייוו

 ,1928 ,ענליוו ,םירפס-רכומ עלעדנעמ זיב ןביוהנָא ןופ עטכישעג רוטַארעטיל

 | ,217 'ז = }

 ןופ רעדליב .רעביירש ןוא ןטעָאּפ רעטעברַא עשידיי עטשרע יד -- .ב ,ןייטשנייװ
 .111--109 'וו ,1989 .י .נ .עקירעמַא ןוא ןבעל-רעטעברַא ןשידיו

 עט5 ,1917 .י .נ .ץרַאה ןוֿפ שינעפיט רעד ןופ .טַאטשלעדע דוד -- .ֿב ,קעדַאלװ

 .80 'ז ,גנולויטּפָא עט8 ,12 'ז ,גנולייטּפָא

 רעד ,180---189 'וז ,1080 לירּפַא ,קסנימ ,ןרעטש רעד .סוחי רעזדנוא .א ,עקרָאװעװ

 .גווא--ולוי ,קסנימ ,ןרעטש רעד ,6--8 'וז ,1980 ינוי---יַאמ ,קסנימ ,ןרעטש

 .80---76 'וז ,0

 .(עיזעָאּפ) דנאב רעטייווצ ןוא רעטשרע .דלעפנעזָאר סירָאמ --- .ח ,רד ,יקסווָאלטישז

 .01 'ז ,1940 ץרעמ .י .נ ,ןבעל עיינ סָאד ,קרָאי וינ .(עזָארּפ) דנאב רעטירד

 רעטעלב עשידיו .קרָאו וינ ןיא עסערּפ-יוטרַאּפ רעשידיי ַא ןופ:ביוהנָא רעד --- .י ,ןיקייה

 .18 'ז ,1946 .י .נ  .עקירעמַא ןיא
 ,1048 ,1 ,ָאגַאקיש ,ןעגנולמַאז עשירַארעטיל .דלעֿפנעזָאר סירָאמ -- .א ,קינשטַאבַאט

 .19---18 'זז

 רעשידיא .(טַאטשלעדע דוד ןוא קיווייל ,שָאוהי ןגעוו) רעטכיד יירד -- .ש ,םיובנענעט

 .1986 ,ָאגַאקיש ,רעירוק

 1941 ,19 ינוי ,ָאגַאקיש ,רעירוק רעשידיא .(1899---1866) טַאטשלעדע דוד --

 -לעדע דוד ןוא רעװָאשוװָאב ףסוי ... .ץרַאה קידנרעקַאלפ סרעװָאשוָאב ףסוי ---

 ./ ןוא 9 'וז ,1948 ,26 .וװָאנ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ . ..טַאטש

 ,רעירוק רעשידיא (טָאטשלעדע דוד ןגעוו גנולייצרעד) .ןעטלַאטשעג ענעגנַאגרַאפ

 .1044 ,29 ,27 ,26 ,98 .טקָא ,ָאגַאקיש

 .יוליבוי סנעמעלַא רעזדנוא זיא ?.טש .ברַא .רפ , רעד ןופ ייליבוי רעד ---לאינד ינרַאשט

 .18 'ז ,1081 ,16 .בעֿפ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 עיירפ .(טַאטשלעדע דוד ןוֿפ טייצרָאי ןט00 םוצ) .איבנ רעשירַאטעלָארּפ רעד ---

 .18 ןוא 9 'וז ,1959 ,10 .טקָא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא

 -סיה .שידיי ןיא רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןביוהנָא יד -- .א ,רעווָאקירעשט

 .898 'ז ,1989 ,זירַאּפ---ענליוו ,ָאוװיי ,דנַאב רעטירד .ןטפירש עשירַאט

 רעשידיי רעד ןופ עטכושעג .גנוגעווַאב רעד ןיא עלָאר עשירענָאיּפ ריא ןוא ןָאדנַאל -

 .ו .ג ,ָאװיו .דנַאב רעטייווצ .ןטַאטש עטקינויארַאפ יד ןיא גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 . .118 'ז ,5

 עיירפ ."עמיטש רעטעברַא עיירֿפ , יד ןופ גלָאפרע םעד ןופ דוס רעד -- .ש ,יקסווָאנַאי

 ,8 'ז ,1909 ,9 .טקָא .ו .נ ,עמוטש רעטעברַא

 ,216--219 'זז ,1916 ץרעמ .י .נ ,טֿפנוקוצ .טייצ ןייז ןוא רעװָאשװַאב ףסוי --

 -טייהיירפ ןשידוו ןוֿפ ןרָאי עטשרע .?טײהרַאװ , יד .עקירעמַא ןיִא ןרָאי עטשרע --

 .118 'ז ,1948 .ו .נ .םזילַאיצָאס ןכעל
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 ןשידיי ןופ ןרָאי עטשרע .םיתמה-תיחת ףיוא-טייטש "דניירפ רעטעברַא רעד ---

 .178--176 ,174 'וז ,1948 .י .נ .םוילַאיצָאס ןכעלטייהוורפ

 עטשרע .טלפייווצרַאפ ןרעוו "דניירפ רעטעברַא ןופ םיאנוש יד ןוא םיאנוש ענוומ ---

 .187 'ז ,1498 .י .נ .םזילַאיצַאס ןכעלטייהיירפ ןשידיי ןופ ןרָאו

 עטשרע .רעטעברַא עשידיו רענָאדנַאל רעד ףיוא סולפנייא רעסיורג ס'טַאטשלעדע --

 .195---198 'וז ,1948 .י .נ .םזילַאיצָאס ןכעלטייהיירפ ןשידיי ןוֿפ ןרָאי

 עיירֿפ .רעטעברַא עשיריי רענָאדנָאל וד ףיוא סולפניוא רעסיורג סטַאטשלעדע --

 ,15 ןוא 0 'וו ,1989 ,10 .טקָא .י .נ ,עמוטש רעטעברַא

 ,טרָאוװ-רעטעברַא .טַאטשלעדע דוד ןופ טייצרָאי רעמ60 רעד וצ -- קחצי ,שטיוװָאסַאנָאי
 ,1899 ,28 .ווָאנ ,וירַאּפ

 .11 ,10 'וז ,1989 .י .נ ,טייק רעד ןיא ןעגנור .דלעפנעזָאר סירָאמ יכדרמ ,עפָאי
 ןייז וצ -- ומרמ ןמלק רעקיסַאלק עשידיי ןופ רעגערט-ןענָאפ רעד --- .ר ,ןָאסלקוי

 ,1051 ,80 .צעד .י .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ .ייליבוי ןקירָאי 8

 רעטעברַא עיירֿפ .ָאגַאקיש ןוא --- טייצרָאי סטַאטשלעדע דוד -- סירָאב ,יקסנעלעי
 .1988 ,16 .נַאי .י .נ ,עמיטש

 ---בעפ .ו .נ ,טפנוקוצ .גניר-רעטעברַא ןיא שטנעמסקלָאפ ןוא ץנעגולעטנוא --- .נ ,ןינַאב

 ,74 'ו ,1988 ץרעמ

 ןוֿפ טיוט ןכָאנ רָאי קיצכעז ,ץרַאה רעכעלשטנעמ קידנדוול ,םערַאוװ ַא -- .י ,שַאלרַאכ

 .41---89 'וז ,1089 .צעד .י .נ ,טייצ רעזדנוא .טַאמשלעדע דוד

 .7 'ז ,1988 יַאמ ,יטיס יזריושוד ,טייקיטכערעג ,רוטַארעטיל רעד} יא ךַאפ-לעדַאנ ---

 -לעדע רוד ןוֿפ טיוט ןכָאנ רָאי קיצכעז .ץרַאה ךעלשטנעמ קידנדייל ,םערָאװ ַא --

 .9 'ז ,1958 ,18 ינוי ,סעריוא סָאנעוב ,קנַאדעג רעזדנוא ,טַאמש

 .ו .נ ,גנופַאשסקלָאפ רעשידוי ןגעוו סעידוטש .דילסקלָאפ עשידוו סָאד -- ,ל .; ,ןהכ

 .10 'ז ,1959 ,ַאויו

 ,ָאוװיי ,גנוֿפַאשסקלָאפ רעשידיי ןגעוו סעידוטש .דילסקלָאפ ןוא גנַאזעגסקלַאפ --
 .602 'ז ,1959 .ו ,נ

 .ו .נ ,ָאוװיו ,גנופַאשסקלַאפ רעשידיי ןגעוו סעידוטש .ןעּפיּפ .ז .ש וצ ווירב --
 .887 'ז ,59

 ,טַאטשלעדע | דוד--רמרמ ןמלק .טנעמונָאמ רעקידעבעל סטַאטשלעדע דוד --- השמ ,ץכ

 .1980 ,19 ץרעמ .ו .נ ,טיוהיירפ-ןגרָאמ .1980 .

 .1981 ,10 .צעד .ֹו .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ .געוו- .ןנבעל רערַאבטכורֿפ סרמרמ ןמלק

 .1989 ,1 .בעפ ,ָאלוַאּפ ןַאס ,עמיטש רעזדנוא

 ,1989 ,18---19 .נַאי ,זירַאּפ ,עסערּפ עיינ .טלַא רָאי 79 -- רמומ ןמלק ---

 טסוגיוא ,.י .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ ? עקירעמַא רעביירש עשידיי יד טינ ןרעדלוש --

9, 19053, : 

 .9 נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ."טַאטשלעדע דוד , סיקסידָארָאג הנוי -- .ב ,עדנַאל
 ,7 ןוא 8 'וז ,1059 ,97 .בעֿפ

 ,עשרַאוװ ,ןטפירש עשידיי .(טייצרָאי רעט22 ןייז וצ) רעווָאשוװַאב ףסוי -- .ׁש ,קיטסַאל
 ,4 'ז ,1980 .צעד ,44/ 19 .טונ

 .צעד ,עשרַאו ,עמיטש-סקלָאפ .טייצרָאי רעט22 ןיוז וצ -- רעװַאשוָאב ףסוו ---

8, 1950, 

 .מונ ,עשרַאו ,עמיטש-סקלָאפ .ףמַאק ןטכערעג םעד טיילגַאב סָאו דיל סָאד ---

7, 1981. 
 -שידיו/ גַאלרַאפ .ןגרָאמ םוצ םינּפ ןטימ .(1918--1878) -- רעװַָאשװַאב ףסוי --

 .10 ,04 ,89 ,87 'וו ,1989 ,עשרַאו ."ךוב

 יד .טעָאּפ רעד טַאטשלעדע ןוא רענָאוצולָאװער רעד טַאטשלעדע -- '? ,ד ,ןָאסקַאל

 | ,1909 ,1 ילוי .י .נ ,טײהרַאװ
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 / .נ ,רעביירש ןוא רעכיב .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ המשנ יד -- םייח ,ןַאמרעביל

 ,244 'ז ,8

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא דיל רערענָאיצולָאװער רעד ןופ לָאר וד -- .א ,קַאוװטיל

 ,894--891 'זו ,1998 ,וועיק .עיטַאמָאטסערב רוטַארעטיל עשידיו
 ערענָאיצולָאװער עטשרע יד .דיל-סקלָאֿפ יד ןוא דיל ערענָאיצולַאװער יד -- .א ,ןיווטיל

 ,ועיק .עיטַאמָאטסערכ רוטַארעטיל עשידיו .עיצַאטינַא ןופ ?לטימ ַא -- דיל

 ,890 'ז ,8

 .רעגינ .ש ןופ רוטַארעמיל רעשידיי רעיינ רעד ןוא רעטלַא רעד ןגעוו ווירב --- .א ,ןיסעיל

 .414 'ז ,1988 ולוי .י .נ ,טפנוקוצ .{|רעגינ .ש וצ ווירב סניסעיל .א}

 וד , ךוב סרמרמ ןמלק ןיא) .1908 ,2 .צעד ,"סטרעוװרָאפ , ,טַאטשלעדע דוד ---

 ןקיטכיר םעד טימ טינ ןבעגעגנָא לקיטרַא סנוסעיל זיא ,1950 ?טַאטשלעדע

 .(םוטַאד
 ,םייהיירפ-ןגרָאמ ,טייצרָאי ןט60 ןייז וצ טַאטשלעדע דוד ןוֿפ רבק םייב -- םעס ,ןיצּפיל

 .1958 ,11 .נַאו .י .נ

 ,1089 ,97 .טקָא ,ו .נ ," גָאט , .טַאמשלעדע דוד -- .ה ,קיווייל
 .צעד .ו .נ ,/לַאנרושז ןעגרָאמ , .דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא -- (רעד) רעגידעבעל

1, 19852, 

 עיײרֿפ .רעקיטנַאמָאר רערענָאיצולָאװער רעד --- טַאטשלעדע דוד -- ?לה ףסוי ,יוועל

 ,9---6 'וז ,1989 .טקָא ,ןָאדנָאל---זירַאּפ ,ענובירט

 .לערע .קיטירק-רוטַארעטיל ןופ טכיל ןיא עיזעָאּפ עלַאוצָאס -- ?אומש ,יקסניצשעל

 60 עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טצַאשעגּפָא ויו טָאה'מ יוװ ;רעװָאשװוָאב ןוא טַאטש

 ,18 ןוא 10--9 'וו ,1051 ,16 ץרעמ .י .ג ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .רָאו

 .(םייצרָאי ןט60 ןייז וצ) רעפמעק ןוא רעטכיד --- טַאטשלעדע דוד -- לואש ,ץלאמ

 ,14---19 'ו ,1989 ,15 .ווָאנ .י .נ ,רעקעוו רעד

 עטכישעג יד .עקירעמַא ןיא רומַארעטיל רעשידיי רעד רעביא קילברעביא -- לדוי ,קרַאמ

 .80 'ז ,1943 ,קרָאי וינ ,טקעּפסנָאק ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 ,1947 ,18 .רֹּפַא .י .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ? .םיעבש-ןב ַא רמרמ ןמלק -- .א ,רד ,ינורקומ

 .גווא ,עשרַאוװ ,ןבעל עיינ סָאד {ליוטרוא-הסיפת ַא טָארד ןטַאטשלעדע דוד -- ןָאעל ,רומ

8, 1950. 

 .טּפעס .ו .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ ...ליימרוא עמרוט ַא טָארד ןטַאטשלעדע דוד --
4 1980, 

 'ןז ,1040 ,20 .גיוא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .טַאטשלערע דוד -- .ב ,נ ,ווָאקנימ

 רעמטעברַא עיירפ ,0 'ז ,1040 ,18 .טּפעס .י' .נ ,עמיטש רעמעברַא עוורפר ,8 ןוא

 .טקָא ,עמיטש רעמעברַא עוורֿפ ןוא 7 ןוא 8 'וז ,1940 ,20 .טּפעס .י .ג ,עמיטש .

 2 'ז ,1940 4

 ,יטיס יזריושוד ,טייקיטכערעג .טעֶאפ רעשירַאטעלַארּפ --- םולבנעזָאר ןימינב ---

 .9 'ז ,1944 ונוו

 ,466 'ז 5 ולוי .י .נ ,טפנוקוצ .רעקיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיטנע לאוו --

 .409 'ז ,1948 .גיוא---ולוי .' .נ ,טפנוקוצ .ביוהנָא סטַאלבנעזיור .ה ---

 ,99 'ז ,1959 ,19 ,ביבא-לת ,טייק ענעדלָאג יד .יקסניּפ דוד ---

 .נַאו .ו .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .(רענָאיּפ רענעסעגרַאפ) דלַאגניור קחצי ---

8, 19859. 

 ,ןס ןוא 4 'וז ,1989 ,10 .טקָא ,.י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיורפ .טַאטשלעדע דוד ---
 ,עמיטש רעטעברַא עיורפ ,2 'ז ,1089 ,24 .טקָא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 ,2 'ז ,1989 ,21 .ווָאנ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא .עיירֿפ ,2 'ז ,1989 ,7 .ווָאנ .ו .נ
 .ו נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,6 'ז ,1988 ,5 .צעד .י .נ ,עמוטש רעטעברַא עיורפ

 | ,7 ןוא 8 'ז ,1989 ,19 .צעד
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 .גַאו ,ימיס וזרושזד ,טייקגיטכערעג .טעָאּפ ןוא רעקילייה -- טַאטשלעדע דוד ---

 .9--8 'וז ,8

 .18 ןוא 9 'זז ,1958 ,9 .נַאו .ו .נ ,עמוטש רעטעברַא עוורֿפ .טַאטשלעדע דוד --

 ,קעטָאילביב-סקלָאפ .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא תופוקת ןוא תורוד -- ןמחנ ,ליזיימ
 85 ,17 'וז ,1949 .י .נ ,ףוקיא םייב עיצקעס-רעביירש

 טסניד ןיא .רָאי קיסיירד עטצעל יד רַאפ עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי יד --

 .810 ,809 ,208 'זז ,1047 .י .נ ,ןדרָא סקלָאֿפ ןשידיי ןופ ךַאנַאמלַא ,קלָאפ ןופ

 ,טַאלבנכָאװ .(?טַאטשלעדע דוד , ךוב ןייז ןופ גנורעייפ רעד וצ) .רמרמ ןמלק ---
 .1950 ,8 ינוי ,ָאטנָארָאמ

 וד .("טַאטשלעדע דיוװַאד , ךוב ןייז ןוֿפ גנוניישרעד רעד וצ) .רעמרַאמ ןעמלַאק ---

 .1950 ,98 יונוי ,סעריוא סָאנעוב ,עסערּפ

 עשידיי ,קיטַאמעט עשידיו .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןוא רעטעברַא וצ קיזומ --

 ,80--78 'וו ,1959 .ו .נ ,רעקיזומ עטסואווַאב ייב סעידָאלעמ

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלעווק ןוא ןלַאירעטַאמ --

 .8 'ז ,19858 ינוו ,י .נ ,רוטלוק עשידיי ,עקירעמַא ןיא עסערּפ
 ,טֿפנוקוצ .םואעליבוי ןקירָאי-קיצעביז ןייז וצ .יקסוועשטניוו סירָאמ -- ,ר .א ,יכאלמ

 ,804 'ז ,1996 .טּפעס .ו .נ
 רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ,גנוגעווַאב --- ?םלוע-םע, יד -- .א ,סענעמ

 ,216 'ז ,דנַאב רעטייווצ ,1949 .י .נ ,ןטַאמש עטקינווארַאפ יד ןוא גנוגעווַאב
 ,1081 -6 .צעד .י .נ ,טיוהיורפ-ןגרָאמ .רעטַאעט םייב ןרמרמ ןמלק טימ -- בקעי ,פטסעמ

 פפ 'ז ,19859 .צעד .י .נ ,רוטלוק עשידיו .?טַאטשלעדע דוד , סרמרמ ןמלק --

 טַאשש , דע --- .גנוטכיד וצ גנולעטש ןייז -- .ןֿפַאש ןוא ןבעל סטַאטשלעדע -- .ק ,רמרמ

 -עטי; ןשידיי .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןוא טיונ רעטעברַא ןופ רעגניז רעד --
 ,880---841 'וז ,1998 ,וועיק ,עיטַאמָאטסערכ רוטַאר

 .00 ,46 ,89 ,88 'וז ,1020 ,ו .נ ,לויטּפָאמַא ןופ ךוברָאי .רעווָאשווָאב ףפוי ---

 ,לויטּפָאמַא ןופ ךוברָאי ,טיוט סטַאטשלעדע ךָאנ רעוװָאשווָאב .רעווָאשװָאב ףפוו --
 ,44--40 'וו ,1989 .ו .נ

 .ו .נ ,לייטּסָאמַא ןופ ךוברָאי .טַאטשלעדע ןוא רעװָאשװָאב .רעװָאשוָאב ףסוי --
 ,86--80 'זז ,9

 רעקירעי 10 .ךַאנַאמלַא .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ַא ןופ ביוהנָא רעד --
 .864 ,868 ,887 'וז ,1940 .י .נ ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ייליבוי

 עשידיי ,18---10 'וז ,1941 ינוי--יַאמ .י .נ ,רוטלוק עשידיו .טַאטשלעדע דוד --
 | ,48--48 'וז ,1941 .גווא---ילוי .י .נ ,רוטלוק

 ,22 ןוא 1419 'וז ,1041 .טקָא .ו .נ ,גננאיצרעד ןוא םיוה ,טַאטשלעדע דיווַאד --

 ,(1870--1890) --- עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא רעד --
 ,48 ,44 ,87 ,86 ,88 'וז ,1944 .י .נ

 רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא רעד .עקירעמַא ןיא רעדיל-רעטעברַא עשידיי עטשרע יוד --
 .84 'ז ,1944 .י .נ ,(1870- 1890) ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא רעד .טַאטשלעדע דוד --
 ,89--81 'זוז ,1944 .י .נ ,(1870--1890ט)

 עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ ביוהנָא רעד .רעװָאשווָאב ףסוי --
 י ,97---90 'וז ,1944 .י .נ ,(1870---18596)

 ,1989 .ו .נ ,רעװָאשװָאב ףסוי ,רמרמ ןמלק .ןעגנופַאש עטשרע סרעוװָאשוװַאב = --
 : .16 ,18 ,14 ,18 'וז

 ,1989 .י .נ ,רעוװָאשװָאב ףסוי ,רמרמ ןמלק .טיוט סטַאמשלעדע ךָאנ רעווַאשוװַאב ---
 ' ,21--17 'וז

 .י .ג ,רעװָאשװָאב ףסוי ,רמרמ ןמלק .ןטסילַאיצָאפ יד ןגעק רעדיל סרעווָאשװַאב = --
 : .28 'ז ,2
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 .46 'ז ,1082 .י .נ ,רעװָאשוװָאב ףסוי ,רמרמ ןמלק .ןעגנופַאש עטצעל סרעוװָאשװַאב

 .ו .ג ,רעװָאשווָאב ףסוי ,רמרמ ןמלק .ןפַאש סרעווָאשװָאב ןופ ןדָאורעּפ ויווצ יד

 ,40---48 'זז ,9
 'זז ,1982 .י .נ ,רעוװוָאשווָאב ףסוי ,רמרמ ןמלק .טַאטשלעדע ןוא רעוװַאשװָאב

1---04, 
 .1958 ,8 יַאמ .ו .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ ,?טייהיורפ-ןגרָאמ , רעד סורג ַא

 ,ו .ג ,גַאלרַאפ ָארויבדיא ,קימעלָאּפ .ןטַארעטיל ,סרעביירש ,סרָאסעֿפָארּפ --- השמ ,רידַאנ

 .119 'ז ,0

 ,1981 ,16 .צעד .י .נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ .עיצידַארט יד -- רמרמ --- ,ּפ ,קִיװַאנ
 .א ןופ קנעדנָא םוצ ךוב רעטייוו .עקירעמַא ןיא קיריל עשידיי עגנוי וד -- .ׂש ,רעגינ

 ,4-דיי-+

6254 

 ,2-י---י-

4 

 ,87 'ו ,לייט רעשיטירק-שיטסירטעלעב ,1990 ,ענליוו ,רעטייוו
 .1098 ,60 וַאמ .ו .נ ,גָאמש .ךוב-ץיטָאנ סרעבוורש ןוא סרעזעל ַא ןופ

 ,ו .נ ,טֿפנוקוצ .רוטַארעטיל רעשידיי רעוינ רעד ןוא רעטלַא רעד ןגעוו ווירב

 ,7 'ז ,1998 .נַאו
 ןוא טַאטשלעדע .רוטַארעטיל רעשידיו רעיינ רעד ןוא רעטלַא רעד ןגעוו ווירב

 ,874--870 'וז ,1988 ינוי ,ו .נ ,טפנוקוצ .יקסוועשטניוו

 .ֹו .נ ,טפנוקוצ .רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןוא רעטלַא רעד ןגעוו ווירב

 ,414 'ז ,1088 ילוי
 ןֿפיוא .המחלמ רעד ךָאנ טניז רוטַארעטיל-שידיי רעד ןיא ןצנעדנעט עיונ

 .170 'ז ,1989 .גיוא ,זירַאּפ .ב"ז ןעטפ ,געוודייש

 .ו .ג ,טפנוקוצ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ לעווש ןפיוא

 .9 'ז ,1940 .נַאי

 ,401 'ז ,1040 .גיוא .י .נ ,טֿפנוקוצ .םוינַאקירעמַא רעשיטנַארגימיא

 .טּפעס .ו .נ ,טפנוקוצ .רוטַארעטיל רעשידיי-שירַאטעלָארּפ רעד ןופ ביוהנָא

 .881 ,880 'ויז ,0

 .ו .ג ,טֿפנוקוצ ,680 ,049 'וז ,1940 .ווָאנ .ו .נ ,טפנוקוצ .קימירק עשירַאטעלַארּפ

 ,198 'ז ,1940 .צעד
 'ןז ,1941 .טקָא ,ו .נ ,טפנוקוצ .רוטַארעטיל-סגנורעלקפיוא עשיטסילַאיצַאס

1, 44, 48, 

 ענוימעגלַא .טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ טפלעה רעטיוווצ רעד ןיא רוטַארעטול עשידוו

 ,12: ,121 'וו ,1042 .ו .נ ,ָאקיצ ןוא דנָאפ-װַאנבוד ,ג---ןדיי .עידעּפָאלקיצנע

8, 128, 189. 
 ,1042 .נַאו .ו .נ ,טפנוקוצ ,טַאטשלעדע דוד .עקירעמַא חסונ --- ?קונשזָאבזעב

 ,8/---98 'זו
 ,1942 .בעפ .ו .נ ,טפנוקוצ .ווטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טרָא ןייז ,גורֿפ .ש שטיי

 ,117 'ז
 ,801 ,400 'זז ,1942 .גיוא .י .נ ,טֿפנוקוצ .ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא
 .1948 ,4 .רֹּפַא .י .נ ,"גָאט , .ןבירשעג ןוא טנעיילעג

 ןוא רעלייצרעד .ןעגנולייצרעד-עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטסילַאיצָאס-שיליכשמ

 ,146 'ז ,1946 .י .נ ,ןטסינַאמָאר

 ,18 ינוי ,עשרַאװ ,רעקעוו-טנגוי .ףמַאק ןוא טעברַא ,טיונ ןופ רעגניז ַא -- ,ד ,קרַאמיינ

 ,18--19 'וו ,1981 ,1 ילוי ,עשרַאו ,רעקעוו-טנגוי ,18 'זז 1

 ,8 ץרעמ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ,סעלעשזדנַא סָאל ןופ לווירב ַא -- .ב ,יקסארוס

 .8 ןוא 60 'וז ,8

 רעטירד .עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא .ןדיו ןשיווצ םזיכרַאנַא -- םןַאירַאטערקעןס

 .404 טלַאּפש ,1986 ,זירַאּפ ,דנָאפ-ווָאנבוד ,דנַאב
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 רעטעברַא עיירפ .רעדורב ןיימ --- טַאטשלעדע דוד -- הרש ,ןָאסלעט-טַאטשלעדע

 .14 ןוא 8 'וז ,1959 .טקָא .ו .נ ,עמיטש

 ,48 'ו ,1908 ,צעד .ו .נ ,טפנוקוצ ,שאוהי -- ,י ,ןיטנע
 .ךַאנַאמלַא .גנוטכיד רעטעברַא ,רוטַארעטיל עשירַאטעלַארּפ עשידוו -- .א ,ץנַארעמָאּפ

 .876 'ז ,1940 .י .נ ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ייליבוי רעקירעי 0

 .ו .ג ,"גָאט7 .ויליבוי ןקירָאי-/0 ןייז ןופ טייהנגעלעג רעד וצ .רמרמ ןמלק ---

 .1959 ,10 .בעפ
 סָאד ןעגנוזועג טינ ...טַאטשלעדע ...ןעד טָאה) .טסעמרַאפ ַא -- ןושרג ,ץנַארעמָאּפ

 .818 'ז ,1984 .טּפעס ,ָאגַאקיש ,ןקירב (?עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןוֿפ דיל
 .110 'ז ,1981 ,ביבא-לת ,9 ,טייק ענעדלָאג וד .ןעזיור םהרבא -- קחצי ,רענַאּפ

 ,דנַאב רעטייווצ ,עידעּפָאלקיצנע-סקלָאֿפ עשידוו .רוטַארעטיל -- החמש ,אקשורטעיּפ

 ,910 'ז ,1942 ,לַאערטנַאמ

 עיירפ .גנוגעווַאב ןָאינוי דיירט יד ןוא ןטסילַאיצַאס עכעלטייהיירפ יד --- .ש ,רעברַאפ

 : ,2 'ז ,1981 ,10 .בעפ .י .נ ,עמוטש רעטעברַא

 גנוטכיד ןייז ,טַאטשלעדע דוד ןגעוו) .םיאיבנ יד ןופ טירט יד ןיא --- בייל םייח ,סקופ

 ,4--8 'וו ,1989 .טקָא ,ןָאדנָאל---ירַאּפ ,ענובירט עיורפ .(גנוקריוו ןוא

 ַא ,סעלעשזדנַא סָאל ןוא ".טש .א .פ, רעד ןופ ויליבוי רעקירָאי 29 --- .א ,רעליפ
 .6 'ז ,1948 ,19 .בעֿפ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עוירֿפ .גלָאפרעד רעלַאסָאלָאק

 ,1900 ,18 .גיוא ,ןָאדנַאל ,דניירפ רעטעברַא ,טַאטשלעדע דוד -- ,2 ,ןייטשלעקניפ

 . 'זז

 רעטעברַא עיורפ ."עמיטש רעטעברַא עוורפ , סנ רעסיורג רעד -- .ל ,ןייטשלעקניפ
 : .0 'ז ,1948 ,15 .בעפ .י .נ ,עמיטש

 .894 'ז ,1941 .י .נ ,קסניּפ רָאי טנויוט .יקסווָאנַאו ףסוי לואש -- {.ה ,רד ,קנַארפו

 ,קרָאו ןינ ,עמוטש רעטעברַא עיירפ .םווט ןייז ךָאנ רָאו 50 :טַאטשלעדע דוד --

 ,4 'ו ,1940 ,28 ,טקָא

 ,1049 ,80 .טקָא .ו .נ ,עמיטש .רעטעברַא .עוירפ .רָאטקַאדער רעד :טַאטשלעדע דוד --
 .4 'ז

 ,29 .נַאו .ו .נ ,עמיטש רעטעברַא עיורפ ."עמיטש רעטעברַא עיירפא רָאו 82 --
 4 'ז ,8

 רעטעברַא עיורפ .רעטעּפש ןוא טנגוי רעד ןוא -- וועיעסיוָאמ ןָאע ,קנַארפ

 .8 'ז ,1948 ,94 .טּפעס .ו .נ ,עמוטש

 .8 'ז 2 ,24 ,טּפעס
 ןעוועג ... ...טש .א .פ, רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא --- ןַאסרַאג .0 .ש ---

 רעטעברַא עיורפ . ןטויצ סטַאטשלעדע ןיא ?.טש .א .פ, ןופ רעטלַאװרַאפ

 יה .6 ןוא 8 'וז ,1944 ,7 .רֹּפַא .ו .נ ,עמיטש

 ובוו .ז 2 ,עמוטש רעטעברַא .עוורפ .רענָאיּפ ןוא ןַארעטעוװ -- רעינַאּפש סקַאמ --
 .4 'ז ,1944 ,6

 .ש .א ,קנַארפ ןַאמרעה .רד .עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס-שידיי יד --
 0 : .148 'ז ,1945 .י .נ ,גנובעלֿפיוא-סקלָאפ רַאפ רעפמעק :סקַאו

 .טקָא .ו .נ ,עמיטש רעטעברַאי .עוורפ .טַאטשלעדע דוד ןוֿפ טיוט ןכָאנ רָאו 09 י--
 1 יה יי ר ,7 5

 ןשידיו ןופ ןרָאי עמשרע קווא .ש .תוגורבז עגייז .ןוא וקסווָאנַאו .ש-----
 2 2611-24111/ יוז ,19048 .י .נ ,םזילַאיצָאס ןכעלטייהיורפ

 עיירפ .ןטַאטש עטקינוײארַאפ יד ןיא עסערּפ עשוטסי ברַאנַא עשידיו רַאי 60 ---
 ,4 'ו ,19490 ,20 .טּפעס .י .נ ,עמיטש רעטעברַא

 .טקָא .ו .נ ,עמוטש רעטעברַא עיירֿפ .עסערּפ רעזדנוא ןופ עמבישעג רעד וצ ---
 ,8---4 'וז ,1949 8

 ,0 ,טָאמשלעדע דוד :רמרמ ןמלק) .לגוּפש ןעמורק ַא ןיא טַאטשלעדע דוד --
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 ,8 'ז ,1980 ,7 ילוי .י .נ ,עמוטש רעטעברַא עיירפ .{ ןָאספלָאוװ .ה ןבירשעגרעטנוא}

 .וָאנ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיורפ ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , ןרעמונ 2800 ---

 . ,1 'ז ,1950 ,4

 ןלַאעדיא עלַאיצַאס וד ןליצדנע ןסיורג ןטיווו םוצ רעטנעָאנ רָאו קיצכעז טימ --

 .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .רוד רעודנוא ןופ ןוא יקסווָאנַאו ,טַאטשלעדע ןוֿפ

 .1 'ז ,19851 ,16 .בעפ

 .בעפ .י .נ ,עמיטש רעמעברַא עיורפ .ןלקיטרַאמיול} .ןבערטש ןוא ןבעל רָאי 00 --

 .4 'ז ,1951 ,6

 דוד :הפוקת טַאטשלעדע דוד ןופ ביוהנָא ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רָאי 00 --

 ,עמימש רעטעברַא עיירפ .ףוס רעשיגַארט ןיוז --- .רָאטקַאדער סלַא טַאטשלעדע

 ,80---96 'וז ,1951 ,16 .בעפ .ו .נ

 ,10 ,ץרעמ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ."עמיטש רעטעברַא עיירפק רָאי 00 --

 .11'ז ,1

 ,80 ץרעמ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עוורפ ."עמיטש רעטעברַא עיירֿפ , רָאי 00 --

 ,3 'ז ,1

 .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .רָאי ףניֿפ עטצעל ס'טַאטשלעדע דוד -- .א ,ןיקמורפ

 | ,22 ןוא 8 'וו ,1989 ,29 ץרעמ

 ,עמיטש רעטעברַא עיירֿפ ,קירוצ רָאו 80 טימ עסערּפ עשיטסילַאיצָאס-שידיי יד ---

 7 'ו ,1085 ,9 .גיוא .ו .נ

 -רַא עיורפ ,רענגעג עטסקינייװעניא ןוא עקידנסוורד טימ ףמַאק ס'יקפווָאנַאי ---

 ,4 'ז ,1998 ,0 .טּפעס .ו .נ ,עמיטש רעטעב

 ןשידיו ןופ גנילירפ ןיא ,טַאלבנכָאו ַא טרעוו "דניירֿפ רעטעברַא , רעד --- .א ,ןיקמורפ

 .48 'ז ,1940 ,ו .נ ,םזילַאיצַאס

 ןשידיי ןופ גנולירפ ןיא .לוּפרעוװיל .טעטש-ץניווָארּפ עשולגנע ןיא רעטניוו ַא ---

 .142 'ו ,1940 .י ,נ ,םוילַאיצַאס

 ,194 'ז ,1940 .י .נ ,םוילַאיצַאס ןשידיו ןופ גנילירפ ןיא .יווַאקרַאה רעדנַאסקעלַא ---

 ,268 'וו ,1940 .י .נ ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ גנילירפ ןיא ,ןהָאק לאכימ .רד ---

6, 260, 

 ןיא ןעגנורענירעד עורעס רעוינ ןייז ןגעוו ןרמרמ טימ סעומש ַא -- ?קנַאי ,ןַאמדירפ

 ןגעו ךוב םעיינ ןייז ןוֿפ גנונוישרעד רעד וצ ... ."טווהוורפ-ןגרָאמ , רעד

 .1950 ,28 .,רֹּפַא ,טייהוירפ-ןגרָאמ ,טַאטשלעדע דוד

 עטקינייארַאּפ יד ןיא גנוגעוַאב-רעטעברַא עשידיי יד -- רַאזַאל ,גנילק ןוא .ב ,ןוובצ
 ןוא דנָאפ-ווָאנבוד .ג---ןדיי --- .עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .עקירעמַא ןופ ןטמַאמש

 ,081 'ז ,1949 .ו .נ ,ַאקוצ

 .נ ןופ טקַא ןווא ןיא טרינעצס טַאטשלעדע דוד ןופ רעלָאמ-טסנוק רעד -- .נ ,רעקוצ
 ---181 'וו ,1988 ,סערווא סָאנעוב ,"סאדנוק רעד , גַאלרַאפ .ןזיײרקמַארד .רעקוצ

1 
 ,1088 ,1 וַאמ ,ו .נ ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאט .ןטַאטיצ רָאּפ ַא --- ןרהא ,ןילטייצ

 ,לַאנרושז ןעגרָאמ-גָאמ ןטַאטשלעדע דוד ןגעוו) ןע'ניײטשטַאלג .ו רעפטנע ןַא --

 ,1968 ,18 וַאמ .ו .נ

 ןיא ןדיי ויב גנוגעוװַאב רעשיטסילַאוצָאס רעד ןופ טיוצ-סגנואילב יד --- ףסוי ,ןאהאק

 נוָאנ ,עיֿפלעדַאליפ ,עקירעמַא ןוא גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא-שידיו יד .עקירעמַא

 ,02 'ז ,1945 ,1

 .עקירעמַא ןוא גנוגעוװַאב עשיטסיכרַאנַא-שידיי וד ,רָאטקַאדער סיוא רעוו ךיא --

 | ,478 'ז ,1945 ,11 .ווָאנ ,עיפלעדַאליפ

 וַאמ ,וירַאּפ ,קנַאדעג רעוורפ רעד ,סנַאלרָא-וינ ןוא שטיב-ימַאימ ,קרָאו-ןונ --

 ,8--4 'זז ,8
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 .וָאנ .ו .ג ,טייהיירפ-ןגרָאמ ,טַאטשלעדע .רעכיב ןוא רעביירש ןשיווצ --- .ר ,ריהאק
9 1959, 

 ענעבילקעג .ווָארַאטָאלָאז ללה .רד .שטנעמ רעד --- ווָארַאטָאלָאז .ה -- לאכימ ןהָאק
 ,43 'ז ,1994 ,.י .נ ,דנַאב רעטשרע ,ןטפירש

 .150 'ז ,1989 ץרעמ .ו .נ ,טֿפנוקוצ .יקסווָאנַאו .ש --

 טייצרַאי ןט60 םוצ) .רוטַארעמיל רעשידוו רעד ןיא עיזעָאּפ עלַאיצָאס --- .ׁש ,ח ,ןַארזַאק

 ,48--48 'וז ,1038 ,1 .נַאי ,עקיסקעמ ,סיוארָאפ .(טַאמשלעדע דוד ךָאנ

 ,ןטפַאשנַאמסדנַאל .טיוט ןיוז ךָאנ רָאי קיצכעז ,טַאטשלעדע דיוװָאד --- .9 ,יקסװוָאטַאק

 ,9 ןוא 9 'וו ,1999 ,15 .טקָא ,סערייא סָאנעוב

 מלעטשעגנעמַאזוצ .ןטפירש ענעבילקעג ,ץטַאק .מ .רעבמעווָאנ ןטפלע םוצ -- .ס ,ץטַאק

 ,194 'ז ,1989 .י .נ ,ןיקמורֿפ .א ןוא ןיטנע .ו ןופ

 .ו .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .רעטעברַא רעד -- טַאטשלעדע דוד -- .9 ,ןַאטסנָאק
 ,14 ןוא 8 'וז ,1989 ,10 .טקָא

 .186 'ז ,1086 ץרעמ .י .נ ,טפנוקוצ .ןוסעול םהרבא --- - דוד ,לעסַאק
 ,םויצרָאו ןט0 ןייז וצ ךוב-קנעדעג טַאטשלעדע דוד רעסיורג ַא -- ,| ןַאלּפַאןק

 .1989 ,10 .ווָאנ ,ו נ ,"סטדנווראפ

 ּפָאק

 ---910 ,200 ,86 יה ,940 ,234 'וז ,8 ,עשרַאװ

,288---288 ,8 

 .349 'ז ,1998 ,עשרַאוװו ,עקירעמַא ןיא לָאמַא .טש .א .פ רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא רעד

 סָאנעוב ,ףוקיא .רעלטפַאשנסיוו רעשיטסילַאיצַאס רעד --- רָאמרַאמ ןָאמלַאק'כ -- .ּפ ,ץיַאק

 .11 'ז ,1999 ילוי---ינוי ,סערייא

 .ו .ג ,טפנוקוצ .גנוגעוװַאב רעטעברַא רעד ןופ עטכישעג רעד סיוא רעטעלב -- םרטנוק

 .40 'ז ,1908 .ווַאנ
 .ו .ג ,ךוב רעודנוא .עיזנעטערּפ עשיטעָאּפ ןוא עיזעָאּפ עשירַאטעלָארּפ -- .ׁש ,ץרוק

 ,88 'ז ,1996 .בעֿפ---.נַאו

 .ו .נ ,ןֹורושי םיפעי ןופ ,דער ב"ז ,ענליוו .רעדיל ענייז ןוא רעזנוצ םוקילא --- ,י ,ןיסיק

 .476 'ז ,35

 רוטלוק, ןופ ןבעגעגסיורַא ,סנייא ךוב ,עטיל .רעדיל ענייז ןוא רעזנוצ םוקולא --

 ,820 'ו ,1981 .י .נ ,,ןדיי עשיווטיל ןופ טפַאשלעזעג
 עטקינויארַאפ יד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד -- .ב ,ןויבצ ןוא רַאזַאל ,גנילק

 ןוא דנַאפ-ווָאנבוד .ג--ןדיי .עידעּפָאלקיצנע ענוומעגלַא .עקירעמַא ןוֿפ ןטַאטש

 .081 'ז ,19042 .י .נ ,ָאקיצ
 רעד ןופ ןגרָאמ ןוא טנייה ,ןטכענ ןגעוו חוכיוו ַא וצ םיקרּפ ישָאר --- ךלמ ,שטיווַאר

 ,1948 ,97 .צעד ,לָאערטנָאמ ,רעלדָא רעדענעק .עקירעמַא ןיא .רוטַארעטיל רעשידיי
 סָאנעוב ,גנוטייצ עשױדיו .00 ךָאנ טבעל ןוא 96 וצ ןברָאטשעג --- לאומש ,יקסנַאשזָאר

 עו

 : . . ..1959 ,26 ,טקָא ,סערווא :
 ץרעמ .ו .נ ,טיוהיירפ- ןגרָאמ ,רָאטקַאדער רעמשרע ןיימ ,רמרמ ןמלק -- .א ן ,שטנָאר

5 1942. 

 .148 'ז ,1949 .י .נ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עקירעמַא .רעטכויד עלַאוצַאס ---

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עקירעמַא .רוטַארעטיל רעודנוא ןיא רעגענ רעד ---

 ,228---994 'וו ,1948 .ו .נ

 .1989 ,98 .ווָאנ ,ו .נ ,טייהיירֿפ-ןגרָאמ .קנעדנָא-ןיגלָא ןוא רעווקס-ץרפ ---

 תונברק ןוא ןדלעה ,טרָאּפַאּפַאר .י ."םשה שודיק,; ןופ רעטכיד רעד -- .י ,טרָאּפָאּפַאר

 - .19 'ו ,1949 ,ןרובלעמ ,טיוצ-סגנַאגרעביא רעד ןופ

 ס'טַאטשלעדע דוד ןופ גנולמַאז ַא ןגעוו| .סעשירַארעטיל --- |ףלָאדו|ר ,ןרעקָאןר
 ,16 ינוי ,ןָאדנָאל ,דנוירֿפ רעטעברַא .|ןָאדנָאל ,ןַאמרעדור .ב גַאלרַאפ ,רעדיל

 | .0 'ז ,9
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 ענייו ןופ עבַאגסיוא רעשידיי רעד וצ רבחמ םענופ טרָאװריפניײרַא --- תלָאדור ,רעקָאר

 שי

 עיירפ, עּפורג רענָאדנַאל :רעבעגסיורַא .םערוטש ןיא ,רעקָאר ףלָאדור .תונורכז

 .18 'ו ,1089 ,"עמיטש רעטעברַא

 עיירפ" עּפורג רענָאדנָאל :רעבָעגסיױרַא .םערוטש ןיא .רעיגכָאנ סנַאמרעביל

 .224 'ו ,1989 ?עמיטש רעטעברַא

 ךַאנַאמלַא-קלָאפ ןופ טסניד ןיא .עקירעמַא ןיא רָאלקלָאֿפ עשודוי --- .ר .הקבר ,ןיבור

 .828 'ז ,1047 .ו .נ ,ןדרָא סקלָאפ ןשידיי ןוֿפ

 עיירפ .{.ק .ד ןָאטגנישַאו ןיא} ןייארַאֿפ גנַאזעג ס'טַאטשלעדע דוד -- .א ,שארור

 .0 'ו ,1954 ,17 .גיוא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא

 -עמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ףיוא ?.טש .א .פ , רעד ןופ העּפשה -- .ה ,טַאלבנעזיור
= 

 .1 ןוא ס 'וז ,1981 ,80 ץרעמ .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .עקיר

 ,טייק ענעדלָאג יד .(עיזעָאּפ רענרעדָאמ ןגעוו סעומש ַא) .ןּפמָאל עוינ ןוא עטלַא --

 ,89 'ז ,19989 .,ביבא-לת ,

 ,1956 ץרעמ .ו .ג ,טפנוקוצ .תוחילש ןייז ןוא רענָאיּפ -- טעָאּפ רעד --- .ב ,ןיקוויר

 ,86 'ז

 .גַאו .ו .נ ,2--רעכיבלמַאו .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט טנורג

 .816 'ז ,7

 .ו .ג .גַאלרַאפ רעכיב ָאקיצ .עקירעמַא ןיא רעטכיד עשידיו ,דלעפנעזָאר סירָאמ/

 .88 'ז ,7

 ? ןיהואוו-עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיו .טנורגרעטניה רעשיאעּפָארייא רעד

 ,גַאלרַאֿפ ףוקיא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןצנעדנעט-טנורג

 .זג ,01 ,00 ,809 ,86 'וז ,148 .ו נ

 ןיימ ןופ ןדָאזיּפע .טַאטשלעדע ןוֿפ דיל-סטייהיירפ עטשרע סָאד . . . --- םהרבא ,ןעזייר

 .טנאיגייצנצא

 יי

 ,87---48 'זז ,1999 --- ענליוו ,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ ,לויט רעטשרע ,ןבעל

 ןדָאזיּפע .רעדיל ענרעדָאמ |ןיסעיל .א) סטלאוו .א ןופ קורדנויא רעקרַאטש רעד

 .170 'ז ,1099 ,ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאֿפ רענליוו .לייט רעטשרע .ןבעל ןיימ ןופ

 .68---67 'זז ,1986---רעטניוו .י .נ ,רעדעפ .טַאטשלעדע דוד .ויווער עשירַארעטיל

 עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןוֿפ ןָאקיסקעל .רעוָאשװָאב ףסוי -- ןמלז ,ןעזייר

 .ש ,מ

 .198 טלַאּפש ,1998 ,ענליוו ,דנַאב רעטשרע ,עיגָאלָאליפ ןוא

 -ָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל .ווָארַאטַאלָאז ללה

 .1099 טלַאּפש ,1928 ,דנַאב רעטשרע ,ענליוו ,עיגָאל

 ןוא עסערּפ ,יוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל .יקסוװָאנַאו ףסוי-לואש

 .1220 טלַאּפש ,1928 ענליוו ,דנַאב רעטשרע .עיגָאלָאלופ

 ,עיגָאלָאליּפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל .טַאטשלעדע דוד

 .ז9ע---118 ןטלַאּפש ,1980 ענליוו ,דנַאב רעטייווצ

 ."רענרעד ןשיווצ זיור יד , קיטש רעטַאעט םעד ןופ רעסַאּפרַאֿפ רעד ,קיהאז דוד

 ,קרָאו וינ---ענליוו ,עמַארד ןוא רעטַאעט ןשידיי ןופ עטכישעג רעד רַאֿפ וויכרַא

 | .487 'ז ,0

 ,גרובסענַאהָאי ,עקירפַא םורד .זירַאּפ ...טפירשטייצ .קנַאדעג רעיירפ רעד ---

 .28 'ז ,1951 .גיוא

 ,ט טפעה ,1 .י .ג ,סקנּפ .עקירעמַא ןיא לָאמַא :ָאלעּפָאק .ו --- בקעי ,רד ,יקצַאש

 ,יקיי---

 .084 'ז ,8

 ,1936 יַאמ .י .נ ,1---רעכיבלמַאז .ווירב ענייז ןופ טכיל ןיא דלעפנעזָאר סירָאמ

 .800--889 'זז
, 

 -וָאנבוד .ג--דיי ,עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא .עקירעמַא ןיא עסערּפ עשודיי יד

 ,200 טלַאּפש ,1949 .י .נ ,ָאקיצ ןוא דנַאפ

 .1 'ז ,1998 ,80 ינוי .י .נ ,רעקעוו רעד .דלעפנעזַאר סירָאמ --- ן .ד ,בושְו
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 יי .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ ?םרח ןיא ןעיידיא ס'טַאטשלעדע דוד ןענייז מ ,ץטוש

 .11 'ו ,1089 ,9 .נַאו

 רעשידיי רעד ןופ לבוי ןט920 םעד דובכל ךובלמַאז ."טייהרַאוו; יד --- והילא ,ןַאמלוש
 .206 ,198 'וז ,1987 .ו .נ ,לויטּפָאמַא ,עסערּפ

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןוֿפ ביוהנָא רעד ---

 : .,88 'ז ,1948 .ו .נ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 .י .נ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג .עיועָאּפ עשידיי וד ---

 ,290--919 ,141 'וז ,8

 ,4--8 יז ,1981 ,1 ץרעמ .י .נ ,רעקעוו רעד .עיפַארגָאיב ַא ןופ לזמ רעטכעלש רעד ---

 ,1--| למַאז ךשמה .עקירעמַא ןיא רעטכיד רעשידיי רעגנוי רעד -- השמ ,ןַאמקרַאטש

 ,299---991 'וו ,1989 .ו

 ,1949 ,18 .טקָא .ו .נ ,"גָאט , .טַאטשלעדע דוד --

 .19 'ז ,1944 ,21 יַאמ .י .נ ,עטיטש רעטעברַא עיירפ .תושורי יוווצ ---

 .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטנעמָאמ עטסקיטכווו --

 .27 'ו ,1949 .י .נ ,עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיו רַאו 9

 ,1949 .י .נ ,עקירעמַא ןיא עסערפ עשידיו רָאו 79 ."טייהרַאוו , יד טפירשנכָאוו --

 ,81 ,80 'וו

 די * .?עמימש רעטעברַא עיירפ , ןוא נורא רעטעברַא  ןופ גנואיימשטנַא יד --

 .88 ,84 'וז ,1949 .י .נ ,עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי רַאו

 ,2 'ז ,1947 .צעד ,סערווא סָאנעוב םעוו יד ."עמיטש-רעטעברַא עיירפ יד6 ---

 ףסוי ןוא דלעֿפנעוָאר סירָאמ ,טַאטשלעדע דוד .רעטירד ַא ןוא ןטעָאּפ עגנוי ווווצ ---

 רעטעברַא עיירפ .עיזיווער עשירָאטסיה-רוטַארעטיל ַא רַאפ עמעט --- רעװַָאשוװַאב

 .14 ןוא 4 'וו ,1959 ,10 .טקָא .י .נ ,עמיטש

 ןופ שיאערבעה ןיא טצעזעגרעביא טַאטשלעדע דוד ןופ דיל} .ותאווצ יבצ ,קוטש

 ./ 'ו ,1989 ,10 .טקָא ,,' .נ ,עמיטש רעטעברַא עוורפ .|קָאמש -- קוטש ויבצ

 ,ןָאדנָאל ,שידיי ,דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ גָאט-ןריובעג עט-80 סָאד -- .2 ,א ,לצנעטש

 .118 'ז ,2

 -ןָאדנָאל ,שידיו .דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ רָאי-ןריובעג עט-80 סָאד -- 2 ,א ,לצנעטש

 .118 'ז ,1942 ,לּפעשטייוװ

 ןמלק ןופ טַאמשלעדע דוד| .טַאטשלעדע דוד ןוֿפ טלַאטשעג סָא

 ,1090 ,16 ןוא 9 .ווָאנ ,ָאטנָארָאט ,טַאלבנכָאװ .{רמרמ

 ,טַאלבנכַאװ .ן"טַאטשלעדע דוד, סרמרמ ןמלק} .שיט-בוורש ןוימ ףיוא רעכיב --
 .1980 ,80 ץרעמ ,ָאטנָארַאט

 -וורפ-ןגרָאמ .עקירעמַא ןוא ףמַאק- -ןסַאלק ןופ עטכישעג ּפָא טשירֿפ רמרמ ןמלק --
 .1980 ,20 .טקָא .ו .נ ,טיוה

 .(טייקישעט רעשירַארעטיל | רָאו 40 ןיוז וצ ןכוורטש רָאּפ ַא) .רמרמ ןמלק --

 ,19981 ,1 ץרעמ .י .נ ,טויהיירֿפ-ןגרָאמ

 .1981 ,0 .יצעד .ו .נ ,טייהיורפ-ןגרָאמ .רעפמעק ןוא רעביירש רעד רמרמ ןמלק ---

 .1959 ,8 יַאמ .י .נ ,טייהיירפ-ןגרָאמ .געוו ס'ניגלַא ןוא --

 ,ָאטנָארָאינ ,טַאלבנכָאװ .קלָאפ ןקידנטעברַא ןופ רעגניז רעד -- טַאטשלעדע דוד --
 ,10598 ,20 .טקָא

  טַאטשלערע דוד ןגעװ רעדיל

 .ע .ד ןגױװו ןענייז סָאװ רעדיל יד המישר רעד ןופ סיוא ָאד וָאל ךיא :גנוקרעמַאב

 ןימ.ַא ייו ןיירַא ןעייג עלַא ייז תמחמ ,ןרָאי עטצעל יד רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג
 ,רעדיל עקינייא ןָא רעבָא ביג ךיא .ךוב ןקיזָאד םעד ןיא "ץעיגָאלָאטנַא עניילק
 . ,טַאמשלעדע דוד וצ ןרָאװעג טעמדיוועג ןענייז סָאװ

 .ןירושנ. ;
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 -רַא עיירא .טַאטשלעדע דוד ןוֿפ קנעדנָא ןיא (דיל) ןַאמערָא רעד --- .ש ,שטיווָאכמיס

 .2 'ז ,1958 ,10 .רֹּפַא .י .נ ,עמיטש רעטעב

 דוד ןופ טייצרָאי ןטסקיצכעז םוצ ,(דיל) םימיה תירחאב היהו -- .ה ,טַאלבנעזיור

 .8 'ז ,1959 ,10 טקָא .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ .טַאמשלעדע

 רעטעברַא עיירפ .הפוקת-סָאטַא רעד ןיא דיל-טַאטשלעדע דוד ַא -- ךלמ ,שטיװַאר

 .0 'ו ,1989 ,10 .טקָא .י .נ ,עמיטש

 טַאטשלעדע דוד ןגעוו ןציטַאנ

 .טנווָא-טַאמשלעדע .15 'ז ,1989 .צעד ,סערוייא סָאנעוב ,קנַאדעג רעזדנוא

 00 ןייז יצ ךוב-קנעדעג טַאטשלעדע דוד .18 'ז ,1058 ץרעמ ,סעריוא סָאנעוב ---

 .םייצרָאי ןקירעי

 .טַאטשלעדע דוד ךָאנ טייצרָאי ןט-60 םוצ .1958 .נַאי .י .נ ,טייצ רעזדנוא

 -לעדע דו- ןופ טייצרָאי עט-00 יד .גנודלעמ .1989 ,94 .טּפעס ,זירַאּפ ,עמיטש רעזדנוא

 .{1989 ,18 .טקָא ,זירַאּפ ןיא} .טַאטש

 רעקירעי 00 ןייז וצ ךוב-קנעדעג טַאטשלעדע דוד .1989 ,7---6 .צעד ,זירַאּפ ---

 .םייצרַאי

 ןטסרעלוּפָאּפ ןופ טיוט ןכָאנ רָאי 60 .1959 ,19 .טקָא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשיריי

 .ן"ףמַאק ןיא? דיל ןייז} .טַאטשלעדע דוד רעטכיד רעטעברַא ןשידיו

 .ךוב-לעמַאז טַאטשלעדע דוד ,1088 ,91 וַאמ ,סעריוא סָאנעוב -

 .{דליב ס'טַאמשלעדע דוד} .884 ,8

 .(1892---1806) טַאטשלעדע דיװָאד .18 'ז ,1959 .צעד---.ווָאנ ,סעריוא סָאנעוב ,ףוקיא

 'זז ,1940 .י .נ ,ןדרָא רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ייליבוי רעקירָאי 10 ,ךַאנַאמלַא

 .(דליב טטַאטשלעדע דוד) .8844 ,8

 .יטעניסניס ,סטַאטשלעדע .ד .נעג .6 'ז ,1890 ,17 .נַאי ,דניירפ רעטעבכרַא

 דוד, עּפורג רעד ןופ ןבעגעגסיורַא ,טַאטשלעדע דוד ןופ טייצרָאי ןט00 םוצ ןיטעלויב

 ןייז וצ) טַאטשלעדע דוד .2--1 'זז ,1989 ,17 .טקָא ,סערווא סָאנעוב ,"טַאטשלעדע

 .(םיוט ןייז ךָאנ רָאי קיצכעז

 דוד* עּפורג רעד ןוֿפ ןבעגעגסיורַא ,טַאמשלעדע דוד ןוֿפ טייצרָאי ןט00 םוצ --

 ,שטנעמ רעד ,טַאטשלעדע דוד .9 'ז ,1989 ,17 .טקָא ,סערייא סָאנעוב .?טַאטשלעדע

 .רענָאיצולָאװער ןוא טעָאּפ

 .טעטימָאק קנעדנָא טַאטשלעדע דוד .80 'ז ,1989 .טקָא ,סעלעשזדנַא סָאל ,ןובשח

 וצ ךוב-קנעדעג טַאטשלעדע דוד ַא קורד םוצ ךיז טיירג סע ,1959 ,7 .צעד .ו .נ ,"גָאט ,

 .םייצרָאי ןט00 ןייז

 ָאויי ןיא עיצקעלָאק עסיורג עיינ ַא ,7 'ז ,1959 ץרעמ .י .ג ,44 .םונ ,ָאוויי ןופ תועירו

 .רמרמ ןמלק ןופ וויכרַא ןוא קעטָאילביב

 .טַאטשלעדע דיוװָאד .6 'ז ,1941 יַאמ .י .נ ,גרַאװגנוי

 סטַאטשלעדע דוד וצ ךוב-קנעדעג רעסיורג ,1989- ,96 ..צעד ,ביבא-לת ,סעיינ עטצעל

 .טייצרָאי ן0

 סטַאטשלעדע דוד וצ ךוב-קנעדעג עסיורג .1989 ,28 .צעד .י .נ ,"לַאנרושז ןעגרָאמ ,

 .םייצרָאי 0

 -יל רעשירַאטעלָארּפ רעשידיי ןופ ןרענָאיּפ ,1989 ,27 .רֹּפַא .ו .נ ,?טייהיירפ-ןגרָאמ ,

 ערעייו) רעוװָאשװָאב ףסוי ,טַאטשלעדע דוד ,יקסוועשטניוו סירָאמ .רוטַארעט

 7 .{רעדליב

 סטַאטשלעדע דוד וצ ךוב-קנעדעג רעסיורג .1989 ,96 .צעד ,ןעכנימ ,גנוטייצ עשיריי עיינ

 ',טייצרָאי ןט0

 -לעדע דוד ןופ טייצרָאי רעטסקיצכעז .12 'ז ,9 .וָאנ .ו .נ ,ןעננוניימ ןוא ןטקַאפ

 .טַאמש
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 סטַאטשלעדע דוד וצ ךוב-קנעדעג רעסיורג .48 'ז ,1988 ,1 .נַאי ,עקיסקעמ ,סיוארָאפ

 ,טייצרָאי ןט0

 טַאמשלעדע דוד .1959 ,28 טקָא ןוא 1059 ,8 .טקָא ,סעלעשודנַא סָאל ,!סטרעוורַאפ

 .רעטנעצ קעדַאלוו ןיא ,רעבָאטקָא ןט21 םעד ,גָאטיירפ טנווװָא

 םייב טנוװַא ןגרָאמ ןפַאש ןוא ןבעל סטַאטשלעדע דוד .1092 ,10 ,ווָאנ ,טיַָארטעד ---

 .םיַארטעד ןיא םורָאפ גניר רעטעברַא

 ןוא ןרענָאיּפ ענעברָאטשרַאפ ,20 'ז ,1048 .י .נ ,עקירעמַא ןיא עסערּפ עשידיי רֶאָי 8

 .עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעיוב

 .רעדיל-ספמַאק סטַאטשלעדע דוד .9---8 'זז ,1989 .ווָאנ ,זירַאּפ ,קנַאדעג רעיירפ

 ,ןטֿפירש סטַאטשלעדע .1900 ,97 ולוי .י .נ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 .ןמפירש סטַאטשלעדע .1909 ,19 ינוי ---

 ןיא טעקנַאב ".טש .א .פ" רעקירָאי 00 רעטנַאזָאּפמיא ,.7 'ז ,1981 ,11 יַאמ ---

 .טיָארטעד

 ,םיומ זיא טַאטשלעדע דוד יוװ רָאי 60 .8 'ז ,1959 ,4 ילוי ---

 ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעמונ טַאטשלעדע דוד ,.8 'ז ,1989 ,18 .גווא ---

 םעד ,גָאטנוז ,גָאט-קנעדעג רעקירָאי 60 סטַאטשלעדע דוד ,8 'ז ,1959 ,26 .טּפעס --

 ,1988 ,רַאונַאי ןט1

 .ןןטייז 16 -- רעמונ טַאמשלעדע דוד } .19989 ,10 .טקָא

 .טַאטשלעדע דוד .1 'ז ,1989 ,10 .טקָא ---

 ןיא ָאידַאר רעד ףיוא ןעמַארגָארּפ טַאטשלעדע דוד ייווצ .8 'ז ,1959 ,24 .טקָא ---

 .קרָאו ןונ

 -סיורַא זדנוא טפלעה .ר .א 418 שטנערב ןיקטָאּפָארק רעד ,.8 'ז ,1989 ,91 .ווָאנ ---

 ."עמיטש רעטעברַא עיירפ , רעמונ טַאטשלעדע דוד םעד ןבעג

 .גָאטסטרובעג ןטס09 רעזדנוא וצ .1 'ז ,1988 ,2 .נַאו ---

 ,סערייא סָאנעוב ןיא -- טייצרָאו סטַאטשלעדע דוד .7 'ז ,1988 ,16 .נַאי ---

 .ןָאדנָאל ןיא טייצרָאי סטַאטשלעדע דוד .7 'ז ,1988 ,16 .נַאו ---

 .זירַאּפ ןיא טנווָא-קנעדעג סטַאטשלעדע דוד .7 'ז ,1988 ,16 .נַאיו --

 סָאל ןיא טנווָא-קנעדעג טַאטשלעדע דוד רעכיירגלָאפרעד ,7 'ז ,1088 ,16 .נַאו ---

 .סעלעשזדנַא

 דליב ןייז --- טַאטשלעדע דוד .1 'ז ,1043 .נַאו ,סערייא סָאנעוב ,טרָאוװ עיירפ סָאד

 רעזדנוא רַאפ ףמַאק ןיא ןלַאפ רימ ןלעװ לָאמנייא טשינ ךָאנ .ןדיל ַא ןוא

 ...לַאעדיא

 .ן"רעדיל  ס'טַאטשלעדע דוד ןגעוו) .סעיינ .8 'ז ,1948 ,לירּפַא --

 ,ןטַאטשלעדע דוד טעמדיוועג ךוב ַא ,92 'ז ,1959 .טקָא ,ןָאדנַאל---זירַאּפ ,ענובירט עיירפ

 ןגעוו) .גנוגעווַאב רעזדנוא ןופ .16--18 'זז ,1939 .צעד ,זירַאּפ ,קנַאדעג רעיירפ

 .{ךוב-קנעדעג ס'טַאטשלעדע דוד

 ,טַאמשלעדע דיוװָאד .14 'ז ,1959 .טּפעס ,סערייא סָאנעוב ,טלעוו רעדניק

 -קנעדעג סיורג ַא קורד םוצ ךיז טיירג סע ,4 'ז ,1989 .בעפ ,סערייא סָאנעוב ,לגיּפש רעד

 ,טייצרָאי ןמ60 ןייז וצ -- טַאטשלעדע דוד : ךוב
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 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןטֿפירש סטַאטשלעדע דוד

 תהתםזחת םהחמתמפווזדז אדי -- 46קחאסומסאעא 206/זחװא. סעסננ:2 א2קדעג2 3

 -  אאסמעאגוטסאסז0 206/חטעטסזס גאעדיה , --- 8 דיקסא םוגסהסונגצ . 3 24/12188-

 סא0ז0 חס06818 1 חקעסחס006עמ החזה ץאמ2/גמסא0+1 ס116טע 24. 110202411211,

 סאסזס ח606868 1 חקשחסמסס06װ08 תחה ץאק2180801 סונסע 1. 110201211214

 סאסתס תסקס8ומ } חקעסחס006ע8 החה ץאק2/3מסא01 סו16וע 2. 11080ההטעזוז ,

 תהסזזזטסגח, 1914: 10208עע סאעהגאע 6180ש+) 8012.

 ח. 382מו1ז1 תהי -- 2480קאטבתז-/{סאזהז עמ321. 1160686ח ס 6806/082ז0 {ק.

 22282. 116842 1 סס8ז. 11342816 (001032 תעססאהא ?200טװא4 םמעאהעוז,

 ת. עו, 1917 ז- 8 סזקגוזעוג

 ןכַארּפש ערעדנַא ןיא טַאטשלעדע דוד ןגעוו

 80508ח, אתזחאא -- ץצס9600 8סטפמסץּסז. /סזחוחס ז6וח8/ז, א. 3. םטַסי 25, 147.

 םואסשמ, /2. עש. -- 1680 תהט5וס. זחס ./סשופמװ ?6|600. 285/ 8חס ?ז656ח/, עסו..וז1 א. ץ

 1952. ס. :

 םומּפז=וא, +. -- 88זסצ 0+ חס 1665 18חסט896. 0860 60619181. 1650 'סטזח, /0ס/ססטזחס,

 אּפזסמ 1947, ?ק. 14-15

 8םסעֿפהסצטמ, 1096? -- ןמ /עּסחוסזץ 01 03ש/ס 4061518/ |קססזח} . (עשז/ז16ח סח זוס סה}

 0061918/5 068זװ) 1ז80538/60 ן{זסוו זחס 71100ו50 סצ הזסח 8006. 1650 1116,

 א. +. אקזוו 1952 ?. 18 '
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 יקצַאטסָאלַאיב .י .ב

 "ןארג רָאטקָאד,ןוא ןדנילב םעד ןופ עדַאלַאב יד

 ןייג ןדנילב םעד ןעזעג ריא טָאה
 ?ייוװדָארב-טסיא ייב ,קרַאּפ סרעגטאר ךרוד
 ןייג ןדנילב םעד ןעזעג בָאה ךיא

 ,ייוודָארב-טסיא ייב ,קרַאּפ סרעגטאר ךרוד

 -- ייז ןציז עטזָאלרַאפ קנעב ףיוא
 :םַאטש ןדעי ןופ עמערָא יד
 ; סייוו יא ,ץרַאװש יא ;לעג יא ,ןיורב יא
 ,סייווקיצנייא ,םיטילּפ-ךעלדנעּפש יװ
 { םי ןופ ענעפרָאװעגסױרַא
 ! טָאטש-רעגַאל ,טלקמ-ריש קרָאיד-וינ

 ,רע ךָאד זיא סָאד ,קנעב ןשיװצ ןוא
 ,דנילב רָאנ ,ענעפָא ןגיוא טימ

 ,טָארט ןטרַאה טימ ,ּפָאק ןרעווש טימ
 -- רעק ןדעי ןיא ץלָאטש טימ ךיוא רָאנ
 -- טקור ,ךיז טרַאש ןקעטש ןייז ,טייג רע
 -- !ןַאמ רעדנילב רעד -- טעז גנולצולּפ רָאנ

 ,טָארט ןייז ךיג ןוא קידוועעז טרעוו'ס
 -- טקוק ןקעטש רעד ,ּפָאק םעד טבייה רע

 :טקוצ-ןקוצ ןּפיל ענייז ןוא
 *! ןַארג רָאטקָאד ,ָא ,ןַארג רָאטקָאד ,ָאק ---

 !ןַארג רָאטקָאד ,ָא !ןַארג רָאטקָאד ,ָא
 ?ןעוועג זיא רע דעװ ריא טסייוו יצ
 ,ןַאמ רעדנילב רעד טוג ץנַאג סייוו סָאד

 .ןעזעג ןילַא םיא ךָאד טָאה רע

 ךוד ןופ ךיל שירעלייצרעד א זיא ("רעדרעמ-רעדניק רעד, : רעדָא) "ןַארג רָאטקָאד,

 ץעגנײרַא ךיא בָאה דיל םענעי ןופ רענעט .,רעלוּפָאּפ רעייז ןעװעג לָאמא זיא סָאװ ,טאטשלעדע

 טנידעג רימ טָאה ןדנילב ןטרעדלישעג ןרַאפ לעדָאמ א יװ .עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא טבעוו

 רעבָאהביל-רוטַארעטיל ןוא טסיכראנא םעד ןופ ,ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ זיא סָאװ ,טלאטשעג יד

 ךס א טייהרעדנילב טָאה רע .ץנימ ןרהא (ןרָאי רענָאדנָאל ענייז ןיא רָאטַאמאלקעד ךיוא ןוא)

 ןיא ןברָאטשעג ויא ןוא ,"עפאק רעשירארעטיל, רעשידיי רעקרָאי-וינ רעד ןיא טכארברַאפ ןרָאי

 ,1940 רָאי

 .ב .י .ב
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 ,ךיילג ךָאד םוטעמוא זיא טיונ יד

 ,טירב ןוא טכעטש סָאװ ,עוויּפָארק יװ

 ,טירטס רעטסעה ףיוא טילבעג יז טָאה

 ךייט רעטציילפעצ יוװ ,ךיז טָאה'ס ןעוו

 ,רעהַא רוד-רעדנַאװ ןגָארטעג

 ,רעוקס רעטסעל ףיוא -- ךָאנ רעירפ רָאנ

 ,גָאט ןקידלבענ סנָאדנָאל ןיא

 ,בורג ןיא ,לּפעשטיַאװ ןיא טרָאד יצ

 -- ,בוטש רעקידרעלעק סדנע:-טסיא ןיא

 ,טייקעג ליומ ןטסוּפ טימ יז טָאה

 ,ןייצ עצרַאװש עריא טימ טצילבעג

 --- ןייוועג דנילב ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ
 ,טייל-םותי ןשיוװצ ןטרָאד ןוא

 ןַארג רָאטקָאד רעד ,רע טָאה טבעלעג

 ןייב ַא טקעלעגּפָא עכייר ייב

 .ןַאֿכערַָא םעד טלייהעג לָאמוצ

 . . . ןעזעג ןילַא טָאה רעדנילב רעד

 ?ןעז ױעבָא רעדנילב ַא ןעק יוװ

 ,דנילב רָאג זיא סָאװ ,ןעז א ןַארַאפ

 ןעז ןופ רעמ זיא סָאװ ,טייקדנילב ןוא

 :ןעוועג רע זיא דנילב טינ ,רע רָאנ

 ,קרַאטש ןוא גנוי ,קיטכיל ןגיוא טימ

 ,קרַאק ןזיב עגנַאל ןקָאל טימ

 "לָאה-גניטימ, ןיא טלייצרעד רע טָאה

 -- "ןַארג רָאטקָאד, ןוא ,טיוט ןוא ,טיונ ןופ

 :לוק ןלעה טימ טלַאשעג טָאה ןוא

 !ןַאמערַא רעד ביוטש ןופ ףיוא טייטש ---

 ; ןיז סנשטנעמ םעד ,ןֹוז יו ,ףיוא טייג

 !ןיב ךיא !ןיב ןיא -- :טנעקרעד טכענק רעד

 ;טרעװ םיוקמ דלַאב םולח רעד

 --- ,םורק רָאנ זיא'ס סָאװ ,טכיילגעגסיוא טרעוו

 ; טנייטשרַאפ ,טגָאירַאפ טרעוו עשר רעד

 !דרע עצנַאג יד טמענרַאפ סטוג ןוא

 ,םושז-לדָאנ ןופ ןַאמערא טָאה

 ,טרעהעג דייר יד ,ןייש ַא ןעזעג

 ,טנייוועג ליטש ןוא ,טסיירטעג ,טּפָאהעג

 ?טסַאפרַאפ דיל-ןרערט סָאד טָאה רעוו

 ; טירטס-ווָאלדול ןופ ּפֶא טמַאטש דיל סָאד
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 . ,טסַאלבעגסיוא ןוא קנַארק ,רעגניז ַא

 :דיל-ןרערט סָאד טָאה ןעגנוזעג

 ,ןעצ רעדניק טימ ןַאמערָא ןַא --

 ;ןַארג רָאטקָאד רַאּפ טנייוו ןוא ןָא טמוק

 !ייװ רעגנַאװש רעדיוו זיא בייוו ןיימ

 ?ייז רַאפ ןָאט ,ןויבא ,ךיא לעװ סָאװ

 ,ליוה ,טעקַאנ ןענייז עלַא רימ

 ,ליומ סנדעי זיא קירעגנוה ןוא

 -- ?טפלע ןַא ךָאנ ןֹוײּפש ךיא ןעק יװ

 ,טייל עכייר גָאטליואוו ןיא טפלעה ריא

 !טפלעה ןוא ,טמוק ךיוא ,טיונ ןיא ,רימ רָאנ

 טדניווש ךָאד ,גנַאל וצ טרַאװ רָאטקָאד רעד

 -- ריט רעטסקירעדינ ךרוד ,בורג ןיא

 .דניק ןרָאבעג-טינ ןטייט וצ

 :העש יד טעּפש ןיוש ןעוועג זיא'ס רָאנ

 ;טנייטשרַאפ יװ ,ןַאמ ;טברַאטש יז --- יורפ יד

 !טנייו ,םימותי ;טקיטשרעד דניק סָאד

 .ָאטינ רעמ ןיוש זיא טעמַאמ יד

 ,טגָאי ןקלָאװ ַא ןעזעג ריא טָאה

 ? קערש ןוא ,ליורג ,הזגור טימ טיצ ןוא

 טגָארט סָאװ ,טיונ יד ךיוא זיא ױזַא

 .געוו ןטייוו ןיא ןַאמערָא םעד

 ךיוב ןסיורג ריא ןיא טָאה קרָאיד-וינ

 ,ּפַאכ ןלענש טימ ,ךיג ןעגנולשרַאפ

 ,םי רעבירַא ענענורטנַא

 ,ךיוא ןבעגעג וצרעד ייז ןוא

 ,ּפַאש ןוא ,טיוט-דעייפ ןוא ,ןישַאמ

 רעהַא זיא ןעמוקעג ייז טימ

 .ןַארג רָאטקָאד ןופ ןַאמרעגנוי רעד

 !דנַאש רעיינ וצ ,דנַאל סרעגניז םוצ

 : רעווקס םעיינ ףיוא טדערעג רע טָאה

 .דנילב ןיוש ןייז רעסעב ,רעדירב ,ָא --

 ;טולב קידלושמוא ןעז וצ טינ ןוא

 דניו ןוא ייוו ,תועשר יד ןעז טינ

 !טוט ןטייווצ ַא וצ שטנעמ ןייא סָאװ

 ,טונימ רעשיגַארט ןופ טעבעג

 !ייװ ,ןרָאװעג זיא םיוקמ

 ייײװדָארב טסיא ייב ,קרַאּפ סרעגטָאר ייב
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 -- טנעז ריא ,סייו ךיא ?רעװ ,ריא טייז רע --
 ;טגָאזעג ךיילג ןעמָאנ םעד טָאה ןוא
 ,טנעקרעד ןעמעלַא טייקדנילב ןיא
 :טגָאזעג ױזַא טָאה רעדנילב רעד
 ,טכַאמרַאפ ךיז היאר ןיימ טָאה'ס עוו --
 ,טכַאנ ןיימ ןיא רימ זיא ןבילבעג
 ;לָאמוצ טיור ןוא ,ץרַאװש ןופ רילָאק
 ,לוק ןופ ברַאפ ךָאנ ,דלַאב ךיא ןעקרעד
 ; טגָאלקעג טינ ךיז --- .דייר'כ ןעמעוו טימ
 ,געט עיינ ייב טרַאשעג ךיז טָאה
 ;טנעװ יד ייב רעדנילב רעטייווצ יו
 ייװדָארב-טסיא ןופ טייקישיור ךרוד
 ,טנענעג םיא וצ טייצ עטלַא טָאה
 !טגָאז ,טנעייל ,ונ -- :דיל םעיינ ךרוד
 -- טַאלב ַא ףיוא יו ,שטנעמ ףיוא טקוקעג
 ,םיטש עטלַא יד טרעהעג רע טָאה
 גנַאלק ןטליטשרַאפ ןעזעג רע טָאה
 -- םיא ןסעגרַאפ טינ לָאמניײיק ןוא
 !טַאטשלעדע ןופ ןַארג רָאטקָאד םעד

 ןָארט ַא ןָא ךלמ רעד זיא רעוו
 ? ָאד-טָא ,קרַאּפ ןיא ,ייוודָארב-טסיא ייב
 ,ןָארט ןָא טשרעה ָאד טייקטנלע יד
 ,העש-ייח ,תויח טלטעב ןוא
 --  ,ךיילק ןוא ,רעמינּפ ןופ שימעג
 -- דיי ,רעגענ ,רעקירָאטרָאּפ ַא
 (! טייג ןגעקטנַא) ףוס רעד טמוק דלַאב
 , , . דיל ןיימ ןופ ,עדַאלַאב ןיימ ןופ
 ,ןַאמ רעדנילב רעד טקניז הנקז ןיא
 !ָאטינ -- שרַאמ-היוול --- רוד ןייז
 , .ָאד ךיז טּפעלש רָאנ ביילברעביא ןַא
 ,ןַארַאפ קנופ ַא ואוו ךָאנ זיא יצ
 ,טיונ רעטשטנעבעג ,טיונ רענעי ןופ
 ; טיורב זיא ץלַא טינ -- טסואוועג טָאה סָאװ
 -- ,ָארג ןוא דנור ךיז טגיוב למיה רעד
 --- ,טקוק ןדנילב ןפיוא גיוא דנילב ַא

 ,רעל טרעוװ קרַאּפ רעד ,טציז רעטלַא רעד
 ,רערט ַא סיוא-טייג גיוא ןדנילב ןופ

 ; טקוצ-ןקוצ ןּפיל ענייז ןוא

 !ןַארג רָאטקָאד ,ָא ,ןַארג רָאטקָאד ,ָא --



 קנַאד ַא ןוא ביול ַא

 ,ךיז ןָאמרעד ךיא ןוא ךוב ןקיזָאד םעד ןופ ןטיוז טרעדנוה 6 יד טציא רעטעלב ךיא זַא

 רשיי ַא ןקירדסיוא ַאד ףרַאד ךיא וַא ,ךיא עז ,ןרָאװעג ןפַאשעג זויא ךוב סָאד יווַא יװ

 .ןפלָאהעג ךס ַא רימ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד וצ חכ

 םעד ןוֿפ רקיע רעד) רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןוא רעלעטשטפירש םעד קנַאד ַא לכ םדוק

 רימ טָאה רע .רמרמ ן מלק .(עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ בייהנָא

 -נעמַאזוצ ןעוועג ךעלגעמ זיא ףליהטימ רעשירעשרָאפ ןייז קנַאד ַא .ףליה ךס ַא ןבעגעג

 --- ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא יד -- עוָארּפ-טַאטשלעדע יד ןלעטשוצ

 רימ טָאה רע .םרָאפכוב ןייק ןיא טלעמַאזעגֿפיונוצ ןעועג טינ טציא זיב ןענייו סָאװ

 םעד ץוח ַא .תועידי ןוא ,רעדליב ,ווירב עטלַא טקישעגוצ ךעלטניירפ רעייז ךיוא

 -טַאטשלעדע רעסיורג ןווז םומ טצונַאב ךיוא ךיז טעברַא רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ךיא בַאה

 .ןעמעלַא םעד רַאפ ן'רמרמ קנַאד ךיא .(1980 ,קרָאי וינ) עיפַארגָאנַאמ

 -לעדע ןטנָאמרעד ןייז טימ ךיז קידגצונַאב ,רעבָא ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןוא

 עגונב "עונול רעשירַארעטיל-שיטסינומָאק ןייז ןופ ךיז ןדיישּפָא טוומעג ,ךוב-טַאמש

 -לעדע ןגעוו ךוב ןיא דוירעג ןוא ןעגנורעלקרעד ס'רמרמ ,רעגווטש ַא יו) ןטַאטשלעדע

 -ַאנ ןשירעריפרַאֿפ / ס'טַאטשלעדע ןגעוו ,"?עיגָאלָאעדיא רעכעלרעגריבניילק , ס'טַאטש

 ןרענָאיצקַאער, םעד ןופ םיא ףיוא ןסולפנויא עטכעלש יד ןגעוו ןוא ,?םזילַאנָאיצ

 ןופ ךוב ןייז זיא --- גנולעטשניוא-ייטרַאּפ רעקיוָאד רעד ןָא .המודכו ,"םזיכרַאנַא

 .(טרעוו ןסיורג
| 

 א

 ן'בושח םעד ביול סיווג טימ ןענָאמרעד ךיא זומ ןקנַאד וצ טמוק סע זַא ןוא

 ןופ טיוט ןעגנולצולּפ םעד ךָאנ ,טָאה רעכלעוו ,ג ר עבנו ו ט ׁש .נ .י .רד רעלעטשטפירש

 טעברַא עלענָאיצקַאדער יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ "טדערעגנויא , טושּפ ךימ ,קנַארּפ .ה .רד

 ס'קנַארֿפ .רד ןרעוו ןענורעצ טינ לָאז סע } ןעוועג זיא שטנואוו טּפיוה ןייז .ךוב םעד ןופ

 - - טרָאד ןוא ,טרָאװ ַא טימ --- ,ָאד -- ,ןשינעגעגַאב עכעלמע ייב רימ טָאה רע .םולח

 .ןפלָאהעג ליֿפ ,הבוט-הצע ןַא טימ

* 
 *א

 ףַארגָאילביב ןוא רעביירש ,רענעק-רוטַארעטיל םעד ,עגעלָאק ןרעגנוו ןיימ קנַאד ַא

 רעשינכעט-לענָאוצקַאדער רעד ןיא ןֿפלָאהעג ךס ַא רימ טָאה רעכלעוו ,ץנַא רע מ ָא פ .א

 יד ןטיהנייא טימ :ץוח ַא --- ןוא ,רוטקערָאק יד ןטיירגוצ טימ ךיוא יוװ ,טעברַא

 .סעטַאד ענעבעגעגנָא ןופ טייקכעלטקניּפ

 יא
 לא יא

 ייב ,ןירעקיטירק-רוטַארעטיל יד ,הנה כ עי ס עּפ ,יורפ רעביל ןיימ ביול ַא

 ןוא לוטס ,ךַארּפש ןגעוו ,ןכַאז ךס ַא רָאג ַא ןגעוו ןעוועג הצע-לאוש ךיז בָאה ךיא ןעמעוו

 יםיוצ רָאי ַא ןעמונעג טָאה סָאװ ,טעברַא רעצנַאג רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא ,קורדפיוא

5 
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 -לעדע עטלַא יד ןבירשעגרעביא טָאה עכלעוו ,קנַארפ ַארָאד עמ'רבח רעד חוכ רשוו ַא

12 



 13 קנַאד ַא ןוא ביל ַא

 רעבָא .ןענעייל טנעקעג םיוק טָאה ןעמ סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ ןעוועג ,ןלַאירעטַאמ-טַאטש

 .קורד םוצ טוורגעגוצ ןוא טרירפישעד ץלַא טייהנבעגרעביא ןוא ימ טימ טָאה יז

* 
 יא א

 -כערּפ ענייז עלַא רַאפ ר ָאש ַא ל י א רעלטסניק ןלוֿפטנַאלַאט רעיוז םעד קנַאד ַא

 .ךוב םוצ תובושח ךיוא ןוא טייקניוש ךס ַא וצ ןביג סָאװ ,ןעגנונעכייצ עקיט

* 
 לא א

 ךוב ןופ רָאטקַאדער ,ףַארגָאילביב ןוא רעוט ןכעלטפַאשלעזעג םעד קנַאד ןסיורג ַא

 -ַאולביב-טַאטשלעדע רעד רַאפ םיא קנַאד ַא .ןירושי' (םייח) סיֿפעי ,?ענליוו ,

 ."ןעמענ , ןופ לטעצבוז סָאד ןלעטשנעמַאזוצ רַאפ קנַאד ַא ןוא עיפַארג

3 
56 

 .א ,טנוורפ ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמרעד קנַאד טימ ךיוא ליװ ךיא ןוא

 -טַאטשלעדע םעד ןופ רַאטערקעפ ןשיטסילַאעדיא םעד ,(יקסוװָאלָאבַארכ) ווָאלב ַארכ

 ,ןיראד .א טניורפ רעטלַא ןיימ ןכלעוו ןוֿפ) סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טעטימָאק-וויטַאוציניא

 ךרוד טקישעגרעביא ץלַא רימ טָאה רע סָאװ ווירב רעקילדנעצ יד רַאפ (רעציזרָאפ רעד זיא

 ...ןרעטנומ וצ ןוא ןקיטומ וצ רדסכ ךימ ,טווצ רעצנַאג רעד

=* 
 לא א

 וי

 םוצ קנַאד ןוימ .יירעקורד שטינערג יד ,"גניטנורּפ שטינערג , וד רעייז קנַאד ךיא
 -טלַא ןיימ ןוא ,רעצעזטפירש םוצ ןרעייטממַאק דר ַאנר ע ב טנוירפ ,רעמיטנגייא
 רעכלעוו ,סרעכַאמרעמַאק יד ןופ ןוזַא רע כַא מ ר ע מַא ק י ר נ ע ה דנוורֿפ ןגנוי
 ,"ךעלּפעק , עלַא יד טימ ןפלָאהעג רימ ,ךוב ןופ לייט ןסיורג ַא רָאג ןצעזפיוא ץוח ַא טָאה
 ,לויטּפָא ןדיווטעי וצ ןוא לטיּפַאק ןדיווטעי וצ תויתוא ןוא ךעלּפעקרעטנוא

 ןוא .יקסנַאשט בול ןָא ט לו מ רעצעוטֿפירש ןקיאיופ םוצ ךיוא קנַאד ַא

 ןיקשָאלָאוו ירע ה רעצעז-טנַאה ןויטרעּפסקע םוצ חכ רשוו ַא טמוק עדַאװַא
 םעד ןופ ןטייז עלַא טגיולעגסיוא טפַאשביל ןוא סערעטניא ליפיוזַא טימ טָאה רעכלעוו
 !טעװועטַארעג שממ ןטנעמָאמ ערעווש ןיא ךימ טָאה רע .ךוב

 טא

* 
 לא לא

 רעמעברַאטימ עלַא ,עטקילײטַאב ע'בושח עלַא חכ רשיו ַא -- ןורחא-ןורחא -- ןוא
 סערעטנוא ןפיט ַא ןויװעגסיורַא תמאב ןבָאה עכלעוו ,ןטעָאּפ ןוא ןטסיצילבוּפ ,רעשרָאֿפ
 ןקידנערַאֿפ ןופ דיירפ יד טציא ךיא לייט עלַא יוז טימ .ךוב םעד ןופ גנופַאש רעד ןיא
 שטָאכ ,ןעגנולעג ףליה סנעמעלַא טומ רימ זיא סע וַא ,ףָאה ךיא .ךוב-קנעדעג עקיזָאד סָאד
 רענעייל םעד ןבעג וצ ןוא טלַאטשעג-טַאטשלעדע יד ןביוהוצסיורַא וונספיוא ,לווט םוצ
 .טבעלעג טָאה טַאטשלעדע דוד רעכלעוו ןיא הפוקת רעד ןיא קילבנוירַא ןַא רעשרָאפ ןוא

 ,יקצָאטסָאלַאיב ,י ,ב
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 טרָאוו-ףוס
 םעד ןופ סרעבעגסױרַא ןוא סרָאטַאיציניא יד ןופ)

 (ךוב-קנערעג-טַאטשלעדע

 -עגי-טַאטשלעדע סָאד סָאװ ,טייקנדירפוצ עסיורג רעזדנוא סיוא ןקירד רימ
 יד ןעזרעד ןוא סױרַא ךָאד ןעגנולכיורטש ןוא ן'רעצ עלַא ךָאנ זיא ךוב-קנעד
 ,ןייש עקיטכיל

 ןַאמרעה .רד ןופ טיוט רעגנולצולּפ רעד -- ןעוועג זיא רעצ רעטסערג רעד
 טכַארטרַאפ רעטשרע רעד טָאה רעכלעוו ,(1952 ,טסוגיױא ןט10 םעד) ,קנַארפ
 ; רעטכיד-סקלָאפ ןוא רעטעברַא םעד ןופ טיײצרָאי ןט-60 םוצ ךוב ַא ןבעגוצסיױרַא
 ליּפשיײיב ַא ןבילבעג ,טַאט ןייז טימ יאס ןוא טרָאװ ןייז טימ יאס זיא סָאװ ,רעטכיד ַא
 .םזילַאעדיא ןרעטיול ןוא טייקיטכירפיוא ,טייקשיטע ןופ

 בייהנָא ןיא ןעמוקעג ןגעקטנַא ,ן'קנַארפ .רד ,םיא זיא סָאװ ,רעטשרע רעד
 רעכעלטייהיירפ רעקירָאי-80 רעד ןעוועג זיא ןַאלּפ םעד ןעמענוצפיוא ,1952 רָאי ןופ
 ,ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןופ ,רעינַאּפש סקַאמ ,םזיכרַאנַא ןשיטע ןופ דימלת ,טסילַאיצָאס
 יד ,בגא ,ןענייז סָאד .רעינַאּפש ינעפ עשיטסילַאעדיא יד יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ןטלַא ןַא ףיוא ןכוזפיוא ןפלָאהעג 1913 רָאי ןיא ןבָאה עכלעוו ,סרעינַאּפש עקיבלעז
 ,ךָאנרעד ןבָאה עכלעוו ; רבק םענעזָאלרַאפ ס'טַאטשלעדע ,רעוונעד ןיא ,םלוע תיב
 ןריפרעבירַא סָאד טסייה'ס ,היוול עטייווצ יד ןריפוצכרוד ןפלָאהעג ,1914 רָאי ןיא
 ןוא ,רעוונעד ןיא םלוע תיב גניר רעטעברַא םעיינ םוצ שינכעדעג ס'טַאטשלעדע
 םעד ןקעדפיוא ןוא ןלעטשפיוא ןפלָאהעג ,1915 רָאי ןיא ,רעטעּפש ןבָאה עכלעוו
 ,רבק ס'טַאטשלעדע ףיוא טנעמונָאמ-הבצמ םענייש

 רעד ןרָאװעג טעדנירגעג שיטקַאפ זיא ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא זַא ,טסייה'ס

 טעטימָאק םענעי ןיא .ךוב-טַאטשלעדע ַא ןבעגסױרַא ןרַאפ טעטימָאק רעטשרע
 .ןָאזרעּפ 14 ןײרַא ןענייז

 רעסיורג רעד טעדנירגעג ךיז ףליה ס'קנַארפ .רד טימ טָאה ךָאנרעד ךיילג

 .ןָאזרעּפ 20 ןיירַא ןענייז סע ןכלעוו ןיא סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טעטימָאק-טַאטשלעדע

 -ןָאינוי ; םינקסע עכעלטפַאשלעזעג ,רעיוב-רוטלוק עטנַאקַאב ָאד ןענייז יז ןשיווצ
 ,ןטסילַאיצָאס עכעלטייהיירפ ,ןטסישידיי ,ןטסיקלָאפ :ןטעָאּפ ,רעביירש :;רעריפ

 עיידיא רעד ןעמוקוצנעגעקטנַא סעלעשזדנַא-סָאל ןיא רעטשרע רעד .ערעדנַא ןוא

 רעוט-רוטלוק רעטנַאקַאב רעד ,הפי .ה דניירפ ןעוועג זיא ךוב-טַאטשלעדע ַא ןופ
 ךיילג ךיז טָאה ,הפי ארעס יורפ עביל ןייז ךיוא .טסילַאיצָאס רעכעלטייהיירפ ןוא
 ,רעצ רעפיט רעזדנוא זיא'ס .ןַאלּפ םעד ןכעלקריוורַאפ ןפלעה וצ טיירג טלעטשעג
 -סיוא יד ןעז וצ טבעלרעד טינ טָאה ןוא ןברָאטשעג רעטעּפש זיא הפי ארעס סָאװ
 ,ךוב םעד ןופ עבַאג

 :ןרעוװ טנכייצרַאפ ןפרַאד סעלעשזדנַא-סָאל ןיא סרָאטַאיציניא יד ןשיווצ
 .י ;רוקַאניװ בייא ;סודיּפַאל .מ ; רעזייק ןָאעל ;יקסוװָאלַאבַארכ .א ;ןירָאד .א
 ךיוא םוידיזערּפ ןיא זיא טעטימָאק ןטריזינַאגרָא םעד ןיא .יורפ ןוא ץיוװָאקסָאמ
 ןשיוצ ,עטנָאמרעד יד רעסיוא ,ןענייז טעטימָאק םעד ןיא .גרובזניג .מ :יירַא
 ןבָאה עלַא יד .,וװָאלבַארכ ןעלעה ,רעזייק ַארָאד ,קאט םעס :ןיײירַא ךיוא ערעדנַא
 -סָאל ןופ טעטימָאק רעד .ךוב םעד ןופ עבַאגסיױא רעד רַאפ ךס ַא רָאג ןָאטעג
 -ניירַא ןוא ,ןטײרּפשסױא ,ןרעטיירברַאפ וצ טעברַא יד ןעמונעג טָאה סעלעשזדנַא
 .ךַאז-סקלָאפ ַא ןופ םעטָא ןַא םעד ןיא ןעגניירב

 !ןרעוװ ןריובעג ןעמונעג ךֹוב סָאד טָאה ױזַא טָא ןוא
 ! סיורג וצ ןעמענרַאפ וצ ךיז טַאהעג ארומ ךָאד ןעמ טָאה בייהנָא ןיא רעבָא
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 "קַאמ -- רעטעּפש ןוא ,יירד ןופ ,ןטייז טרעדנוה 2 ןופ ךוב ַא רַאפ ןַאלּפ ַא ןעוועג
 זיא סע ...םולח ַא יװ ןעזעגסיוא ןיוש טָאה "ריפ,, ,ןטייז טרעדנוה 4 ןופ םומיס
 טרעדנוה 6 רעביא ןיא סױרַא זיא ךוב סָאד זַא טציא ןעז וצ דיירפ עסיורג רעזדנוא
 ,טלַאהניא ןקיטרַאנדישרַאפ ,ןטיירב ַאזַא טימ ןטייז

 רעד ךָאנ .ךוב ןופ עטכישעג רעד וצ טנעמָאמ ַא ףיוא ןייגקירוצ רימָאל
 ןטעטימָאק יד ןבָאה ,קנַארפ .ה .רד ןופ טיוט םעד ןיא ,הדבא רעסיורג רעקיטייצירפ
 ַא ןופ עיידיא יד ןזָאל וצ טינ ןסָאלשַאב ָאקסיצנַארּפ-ןַאס ןוא סעלעשזדנַא-סָאל ןופ
 ייב זיא סע .רָאטַאיציניא ןטשרע עמַאס ןטימ ןברַאטשוצטימ ךוב-טַאטשלעדע דוד

 ה"ע ,הפי ַארעס

 רעינַאּפש ינעפ סודיּפַאל .מ

 ןלעװ ןַאלּפ םעד ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד טימ זַא ןעמוקעגסיוא ןעמעלַא זדנוא

 ,לָאבמיס-טַאטשלעדע םעד ןוא טלַאטשעג-טַאטשלעדע יד ןבױהסױרַא ץוח ַא ,רימ
 ךָאנ .קנַארפ .ה .רד ןופ גנורערַאפ ןוא גנונָאמרעד רעד וצ סעּפע ןבעגוצ ךיוא

 "עגרעביא ךוב ןופ עיצקַאדער יד זיא ןעגנולדנַאהרעטנוא ןוא ןעגנוטַארַאב עגנַאל
 .יקצָאטסָאלַאיב .י .ב רעלעטשטפירש ןוא רעטכיד םעד ןרָאװעג ןבעג

 זיולב טָאה רע .טעברַא רעד ןופ בײהנָא עמַאס םייב קעװַא זיא קנַארפ ,רד
 -ָאלַאיב .י .ב רעטכיד רעד .ךוב ןופ עמעכס ענײמעגלַא יד ןפרַאװאוצנָא ןזיװַאב

 ָאד טָאה עיידיא עלופ טינ ךָאנ יד ;טרעטיײרברַאפ ליפ ןַאלּפ םעד טָאה יקצָאטס
 ; ןסקאוועג זיא רעטעברַאטימ ענעגיוצעגוצ ןופ לָאצ יד .ןוקית ן'תמא ריא ןעמוקַאּב

 ןסָאלשַאב ךיוא טָאה רע ,רענעלּפ עיינ ,ןלײטּפָא עיינ ןעמוקעגוצ ןענייז סע ןוא
 סָאװ ,ןעגנונעכייצ ןוא סעיפַארגָאטָאפ-רעדליב ייר עצנַאג ַא ךוב ןיא ןבעגנײרַא
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 ס'יקצָאטסָאלַאיב ןעמונעגנָא טָאה טעטימָאק רעד .,עכָאּפע עצנַאג יד ּפָא ןעלגיּפש
 ךיא, : ןגָאז וצ ױזַא ,זדנוא וצ ווירב ַא ןיא טקירדעגסיוא סע טָאה רע יוװ ,קנַאדעג
 םעד םענ ךיא רָאנ ,ןַאלּפ ןטנכייצעגנָא רעירפ ןופ ַא ןריפוצסיוא אקוד טינ ָאד םוק
 ,תוצע ,ןגַאלשרָאפ ,ןקנַאדעג ,םיוניש עניימ ןײרַא גניירב ; רעטייוו ייג ןוא ןַאלּפ
 ,"רעיודסיוא ,טייקנדנוצעגנָא ,"המשנ, ןלעפסיוא רימ טעװ ,טינ זַא

 ,רעסערג ןוא רעטיירב סלַא ןרָאװעג ךוב ןופ םענרַאפ רעד זיא ױזַא טָא ןוא
 דוד ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא רעטעּפש זיא דיירפ רעסיורג רעזדנוא וצ

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעטערטרַאפ טימ קרָאי וינ ןיא טעטימָאק-טַאטשלעדע
 ! םוטסקלָאפ ןוא סנָאינוי ,טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעטיירב רעד ןופ ןוא רוט
 -סָאנעוב ןיא ,(עדַאנַאק) ,לַאערטנָאמ ןיא טעדנירגעג ךיוא ךיז ןבָאה ןטעטימָאק
 ןריּפש וצ דיירפ יד טַאהעג רימ ןבָאה םעד טימ .ןָאדנַאל ,זירַאּפ ,ָאקיסקעמ ,סערייא
 | דנַאל-שידיי םעד ןופ ןליוו ַא ,ךַאז-סקלָאפ ןימ א טרעוו סָאד זַא

 זיא ,סרעפלעהטימ ,סרעוטטימ ,סרעוט עלַא ןופ ןעמענ עלַא ןענעכערוצסיוא
 זַא ןסיוו לָאז טנַאה ַא טגיילעגוצ טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי רָאנ .ךעלגעמנוא טושּפ
 -לעדע דוד רעד :ןרעוו טנָאמרעד ןלָאז ,ערעדנַא וצ יו ,םיא וצ טייג קנַאד רעד
 ןיא ?עּפורג עמיטש רעטעברַא עיירפ, יד ; סערייא סָאנעוב ןיא גַאלרַאפ-טַאטש
 ,לַאערטנָאמ ןיא ,ץיוװָארָאטנַאק .י ; זירַאּפ ןיא עּפורג .ש .א ,פ, יד ,ןָאדנָאל

 ןוא גנוגיטומרעד רַאפ גניר רעטעברַא ןופ .זקע .צַאנ רעד וצ קנַאד רעזדנוא
 ,סנָאינוי ייר עצנַאג ַא ןרעוו טקנַאדַאב ךיוא ןלָאז ױזַא ,ףליהטימ

8 
 לא יא

 -ָאק רעקרָאי וינ םעד ןופ רעציזרָאפ םוצ ןייג חכ רשיי רעסיורג ַא רָאג לָאז
 ,?ןָאינוי סרעקריָאװ-סדוגטינ,; רעד ןופ רעריפ רעד ,ןָאסלענ סיאול טעטימ
 -רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעטיירב ןייז טימ טנַאקַאב טוג זיא רעכלעוו
 -רַאפ-ךוב רעד ,ןַאמרעדעּפ לאפר דניירפ טעטימָאק ןופ .קעס םוצ ; טייקגיטעט
 ,ןַאמרעב ַאלעב וצ ןוא ,קרָאי וינ ןיא גַאלרַאפ גניר רעטעברַא םעד ןופ רעטלַאװ
 ! ךוב ןרַאפ ןטנענָאבַא קילדנעצ עכילטע ןפַאשעג ןיילַא טָאה עכלעוו ,קרָאי וינ ןופ
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 טימ ,רימ ןזומ ןטעטימָאק ייוצ עטשרע יד ןיא "ענעגייא , ערעזדנוא ןופ
 -ַאּפש יד לָאמַא רעדיוו : עטנָאמרעד לעיצעּפס ערעדנַא עלַא ןופ שינעביולרעד רעד
 רעשביה רענעגייא ןייז ץוח ַא טָאה רעכלעוו ,הפי ןַאמייה דניירפ םעד :סרעינ
 רעציזרָאפ םעד ; ןטעברַא וצ ןוא ןָאט וצ ערעדנַא טקריוװַאב ,עציטש רעלעיצנַאניפ
 ,ןלוש גניר רעטעברַא יד ןופ רערעל םענעהעזעגנָא םענעזעוועג ,ןיראד .א רבח
 ,קיגָאל רענייפ ןייז טימ ןטוג םוצ טקריוװעג דימת טעטימָאק ןיא טָאה רעכלעוו
 םענעבעגעגרעביא םעד חכ רשיי ַא ןֹוא ; טייקטינעג רעכעלטפַאשלעזעג ןוא ,תוירחא
 וצ ךיוא ןלעיצעּפס ַא קנַאד ַא .יקסווָאלאבארכ .א רַאטערקעס-ץנעדנָאּפסערָאק
 | ,רעזייק ַארָאד

 ,י .ב רָאטקַאדער םוצ גנונעקרענא ןוא קנַאד רעזדנוא ךרודַא ןזָאל רימ
 ,ןײלַא ךיז רַאפ ןדייר ךוב סָאד לָאז : יקצָאטסָאלַאיב

 ךָאנ ןפַאש וצ אקוד טקעװצַאב טינ םורַא ןוא םורַא ,רימ ןבָאה ךוב םעד טימ
 רעדיוו טלָאװעג רקיע רעד ןבָאה רימ רָאנ ...רבק ס'טַאטשלעדע ףיוא הבצמ ַא
 ןיז םעד ;טלעװ רערעסעב ַא ןופ םולח םעד ,טסייג םענייש ןייז ןבעלפיוא לָאמַא
 -יול ןופ לאוומיס םעד :טפַאשרעריטרַאמ וצ ,שפנ תריסמ וצ טייקטיירג ןופ
 .געט שרעזדנוא ןיא קרַאטש ױזַא טלעפ סָאװ ,טייקילייה ןופ ןוא טייקרעט

 ךוב-קנעדעג-טאטשלעדע םעד ןופ טעטימָאק-עסערּפ

 1953 ילוי ןעט15 .פילַאק ,סעלעשזדנא סָאל
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 ,551 ,קושטבַא

 ,62 ,.ר ,שטיװַאמַארבַא
 ךיוא עז) 106 ,(עלעדנעמ) ,שטיװָאמארבַא

 .(עלעדנעמ
 ,535 ,534 ,532 ,531 ,436 ,435 ,.ש ,יקסרוגָא

0, 545, 551, 552, 

 ,110 ,רָאטקיװ .רד ,רעלדא

 ,521 ,םירפא ,ךאברעיוא

 ,(קסנימ) "טנָארּפ ןכעלטפאשנסיוו ןפיוא,

6, 
 121 ,120 ,119 ,קירנה ,ןסביא
 (רעטייברא רעשידיי,) "רעטייברא רעשידיא,
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 .510 ,ץרעה ילתפנ ,רעבמיא

 ,546 ,װעיקיװָאקרַאכ) "םערוטש ןיא,

 ,538 ,"םָארטש ןיא,

 ,"ךלריָאװ יהד וװָא סרעקריָאװ לַאירטסָאדניא,

5, 

 ,238 ,רעדנאקסיא

 ,519 ,ןבואר ,דנַאלזייא

 ,520 ,519 ,דוד ,ןרָאהנײא

 ,49 ,48 ,"םרַאלַא;
 99 ,עידעּפָאלקיצנע עניימעגלא

 ,48 ,רעטיפ ןאשזוד ,דלעגטלא
 ,530 ,521 ,530 ,467 ,.א ,ימלא

 ,322 ,88 ,33 ,רעט2 רעד רעדנאסקעלא
 ,575 ,299 ,259 ,33 ,רעט3 רעד רעדנַאסקעלא

 ,512 ,.ח ,װָארדנַאסקעלא
 .ש ךיוא עז) ,495 ,425 ,126 ,125 ,יקסינא

 ,(טרָאּפָאּפַאר

 ,228 ,רָאטסא
 .436 ,סעכדרָאמ םולש ,זיפסַא

 ,481 ,דלעפנעסקא

 ,431 ,גרעבמעל ,(רעד) רעטעברא

 57 ,56 ,55 ,(ןָאדנָאל) "טניירפ רעטעברַא,
0 64 114, 179, 184, 186, 445, 452, 

3, 455, 
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6, 257, 258, 428, 446, 

 ,48 ,(ָאגַאקיש) "גנוטייצ רעטעברַא;
 ,200 ,198 ,194 ,190 ,26 ,גניר רעטעברא
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 ,547 ,544 ,535 ,534 ,.ב ,קיסנַאשרָא
 ,523 ,.י ,ףרָאדנעשַא

 ב

 ,512 ,445 ,444 ,442 ,.מ .נ ,דאבאב

 ,188 ,92 ,91 ,64 ,14 ,12 ,.י ,רעװָאשװָאב

8, 430, 436, 448--451, 465--466, 

6 77, 480, 487, 496, 512--517, 

,555 ,554 ,552 ,550 ,547--2 

 ,78 ,םוחנ ,עזמַָאב

 ,78 ,לאקוחי ,עמָאב

 ,573 ,ָאעל ,סעדנאב

 ,521 ,518 ,126 ,.מ ,ןיסַאב

 ,184 ,152 ,151 ,148 ,147 ,135 ,61 ,ןינוקַאב

1, 522, 

 ,424 ,423 ,188 ,ףסוי ,סעדנָארַאב

 ,521 ,םחנמ ,ָאשײרַאב

 ,426 ,סיסנערפ םאיליװ ,דרַאנרַאב

 ,566 ,(םלוע ןב לארשי) ,לארשי ,יקסראב
 ,422 ,144 ,133 ,99 ,24 ,12 ,"דנוב;

0, 431, 435, 482, 489, 519, 

 ,475 ,26--19 ,17 ,14 ,,י .ב ,יקצַאטסָאלַאיב

477--523, 530, 

 .518 ,515 ,500 ,499 ,.נ .ח ,קילאיב

 ,532 ,"טלעוו-רעכיב,
 ,554 ,553 ,551 ,549 ,530 ,.ש ,װָאליב

 ,482 ,417 ,34 ,33 ,22 ,"וליב,

 ,281 ,קרַאמסיב

 ,105 ,.י ,םיובנריב
 ,579 ,578 ,348 ,285 ,284 ,166 ,ןָאריײב

 .259 ,150 ,לעבעב

 ,302 ,223 ,218 ,ןעװַָאהטעב

 ,578 ,294 ,238 ,יקסנילעב

 ,579 ,118 ,עשזנארעב

 ,540 ,534 ,דוד ,ןָאסלעגרעב

 ,522 ,.א ,רעגרעב

 ,523 ,.י ,רענילרעב

 ,618 ,אלעב ,ןאמרעב
 190 ,185 ,171 ,רעדנאסקעלא ,ןַאמקרעב

 ,588 ,367 ,ןאשזד ,ןוארב

 ,119 ,גרָאעג ,סעדנַארב
 ,547 ,544 ,541 ,540 ,.י ,ןײטשנַארב
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 לטעצכוז

 ,184 ,ץיפָאס ,ואלסַארב

 ,185 ,184 .רד ,יקסװַאלסַארב

 ,558 ,ןמחנ 'ר ,רעוװאלסארב

 ,551 ,549 ,214 ,.ש ,יקסנַאירב

 ,482 ,.ח .י ,רענערב

 ,110 ,אניבַאג

 ,505 ,ןיװדָאג

 ,585 ,156 ,.ק ,ּפָאלַאג

 ,194 ,.ב ,טַאלבדלָאג

 .322 ,יול ,גרעבדלַאג

 ,436 ,.ב עבָאד ,ןידלָאג

 ,481 ,םהרבא ,ןַאמדלָאג

 ,190 ,189 ,188 ,185 ,173 ,אמע ,ןַאמדלָאג

 ,509 ,481 ,ןעדאפדלָאג

 ,298 ,יץלילַאג

 ,278 ,1234 ,לצוימעס ,סרעּפמַאג

 ,499 ,492 ,491 ,483 ,482 ,481 ,.ל .י ,ןָאדרָאג

0, 

 ,105 ,סקַאמ ,ןָאדרָאג

 ,481 ,לכימ ,ןָאדרָאג

 ,88 ,53--29 ,17 ,אבא ,ןידרָאג

 ,188--187 ,173 ,.ס .ש  ,ןָאסרַאג

 ,194 ,.ב ,לצקניפרַאג

 322 ,.י ,גרעבכיוג

 ,302 ,301 ,ָאנוג

 ,430 ,.מ ,שטיווערוג

 ,546 ,542 ,.א ,ןייטשרוג

 ,616 ,.מ ,גרובזניג

 ,322 ,ַאיפָאס ,גרובזניג
 ,110 ,רעטניג

 ,188 ,187 ,.רד ,יקסנאדשזריג

 ,530 ,522 ,503 ,410--469 ,בקצי ,ןײטשטַאלג

 ,523 ,בקצי ,ץנַאלג

 ,166 ,121 ,עטעג

 ,414--397 ,395 ,לכימ ,טרעבלעג
 ,194 ,סקַאמ ,רענרעג

 ,521 ,םייח ,עדארג

 ,519 ,412 ,ילתפנ ,סָארג

 ,522 ,רזעילא ,גרעבנירג

 ,279 ,לענירג

 ד

 .294 ,238 ,װָאבוילַארבָאד
 ,555 ,554 ,540 ,538 ,533 ,532 ,,.י ,ןישורבָאד

6, 

619 

 ,584 ,עטנאד

 ,518 ,142 ,יקסװעיָאטסָאד

 ,298 ,ןיװרַאד

 ,618 ,616 ,614 ,.א ,ןירָאד

 ,482 ,"רבד,

 ,425 ,דוד ,יקסניבוד

 ,484 ,.וװ ,מ ,אקווד

 ,426 ,425 ,ליה "ןָאשזד,

 ,140 ,סַאמַאט ,ןַאסרעפעשזד

 ,118 ,ןָאּפויד

 ,522 ,501 ,.מ .א ,ןָאליד

 ,142 ,35 ,(ןטסירבאקעד) ?ןטסירבמעצעד,
8, 

 ,121 ,ןילרעדלַאה

 ,522 ,521 ,520 ,501 ,493, ש .מ ,ןרעּפלַאה

 ,523 ,ןיקלַאה

 ,287 ,רעמָאה

 ,500 ,"תמאה,

 ,112 ,אהשרעמַאה

 ,523 ,.ד ,ןײטשפָאה

 ,298 ,ילסקָאה

 ,523 ,.ב ,ץיװרָאה

 ,4823 ,"ראודה,

 ,516 ,484 ,480 ,סַאמָאט ,דוה

 ,185 ,58 ,קיזיא קחצי .רד ,שטיוורוה

0, 292, 

 ,110 ,רעלטיה

 ,428 ,427 ,185 ,סירָאמ (ץיװָאקליה) טיווקליה
 ,(ןגנמה ךיוא עז) 448 ,447 ,3

 ,522 ,466--465 ,ןמלק ,רעלזייה

 ,354 ,128 ,126 ,122 ,118 ,41 ,ענייה

0, 484, 489, 492, 579, 

 ,448 ,447 ,428 ,(טיווקליה סירָאמ עז) ןגנמה

 ,(טיווקליה סירָאמ ןופ םינַאדװעסּפ)

 ,63 ,62 ,לצגעה

 ,523 ,םעניב ,רעלעה

 ,194 ,.ב ,ןאמפלעה

 ,402 ,2322 ,88 ,87 ,21 ,ַאינָאס ,ןַאמפלעה

 ,122 ,121 ,.ג .שז ,רעדרעה

 ,118 ,געוורעה

,9 

,8 

 ,170 ,רעדנַאסקעלַא ,ןעצרעה

 ,522 ,ץנַארעמָאּפ-דלעפשרעה

 ,510 ,"הוקתה;
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 ֹן

 ,614 ,ירעה ,ןיקשָאלָאװ

 ,302 ,רענגַאװ

 ,480 ,ףלַאר ,ָאדלאוו

 ,558 ,קיזייא ,ךילַאװ

 ,65 ,64 ,60 ,57 ,56 (קרָאי וינ) "טײהרַאװ;

 ,324 ,323 ,184 ,182 ,179 ,24 ,"טייהראװ,

2, 5714 

 ,495 ,.מ ,יקסװַאשרַאװ

 ,527 ,516 ,480 ,טלָאװ ,ןאמטיהוו

 .515 ,ןואג רענליוו

 ,616 ,.א ,רוקַאניװ

 ,64 ,55 ,24 ,14 ,12 ,.מ ,יקסוועשטניוו

92-1, 99, 210, 374, 375, 430, 432, 

6, 4413, 446, 416, 477, 479, 481--489, 
1, 495, 496, 500, 502, 503, 506, 508, 

2, 513, 515, 517, 532--531, 5239, 

1, 545---547, 550--552, 554--- 

2 564, 565, 574, 583, 

 ,547 ,(ועיק) "עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ;

 ,121 ,דנאלעיוו

 ,579 ,(רעצעזרעביא) גרעבנייוו

 ,521 ,469--468 ,.ז ,רעפנייוו

 ,522 ,שירעב ,ןייטשנייוו

 ,482 ,.ב ,קעדַאלװ

 ,546 ,543 ,540--535 ,.א ,עקרָאיװעוװ

 ,99 ,(ןָאדנָאל) ,"רעקעװ,

 ,302 .301 ,ידרעוו

 ז

 ,182 ,181 ,178 ,119 ,56 ,24 ,.ה ,וָארַאטָאלָאז
5 187, 188, 318, 324, 504, 

 ,522 ,ַאנא ,יקצערַאז

 ,564 ,שטיוועלעדנוז

 106 .ץדלָאג יורפ ןייז ןוא ןַאמרעבליז
 ,512 ,454 ,453 ,(ןיליעז) ,.י ,ןילייז

 ,573 ,"ַאימַאנז,

 ,546 ,538 ,437 ,.ס ,יקסװָאקושז
 ,125 ,118 ,104 ,62 ,םייח .רֶד ,יקסװַָאלטישז

6, 

 ,296 ,171 ,138 ,21 ,וָאכאילעשז

 ט

 ,522 ,.א ,קינשטַאבַאט

 ,194 ,סקַאמ ,קאבאט

 ,503 ,"גָאט;

 ,167 ,32 ,וועל ,יָאטסלָאט

 ?טעצכוז

 ,536 ,יקסװעשַאמָאט

 ,616 ,םעס ,קָאט

 ,517 ,512 ,505 ,ןימַאשזדנעב ,רעקָאט

 ,522 ,הכלמ ,ןַאמזוט

 ,238 ,וועינעגרוט

 ,182 ,.רד ,ןָאסלעט

 ,584 ,ידַאקרַא ,ןָאסלעט

 ,185 ,טרעבָאר ,ןָאסלעט

 ,26 ,25 ,(אינָאס) הרש ,טַאטשלעדע-ןָאסלעט

8 173--177, 181, 182, 191, 197, 238, 
 .(הרש ןַאסלעט-טַאטשלעדע ךיוא עז) 4

 ,584 ,ןָאסינעט

 ,503 ,,ש ,ןיובנענעט

 ,522 ,.1 .מ ,שטאקט

 ,425 ,424 ,"רצייפ לעגנעַאירט,
 ,116 ,יקסװָאקרַאשט

 ,482 ,435 ,לאינד ,ינראשט

 .110 ,ןיעלרעבמעשט

 ,416 ,.א ,רעװָאקירעשט

 ,505 ,294 ,238 ,110 ,44 ,יקסוועשינרעשט

 ,116 ,װָאסאקרעשט

 --185 ,182 ,181 ,173 ,56 ,.ש ,יקסװָאנַאי

7, 420, 421, 

 ,523 ,שטיװַאסַאנַאי

 ,182 ,.י ,עפפָאי

 ,515 ,(רָאטקָאד) ,יקסװָארַאי

 .40 ,יולה הדוהי

 ,518 ,517 ,480 ,190 ,שָאוהי

 ,521 ,םוחנ ,דוי

 / ,554 ,.ד .א ,יקצידוי

 ,191 ,ןַאמגנוי

 ,522 ,ףלָאװ ,ןיגוי

 (רעטייברא רעשידיא) "רעטייברא רעשידיי,

8 99, . 

 ,184 ,(קרָאי וינ) גנוטייצ סקלָאפ עשידיי

 ,דנַאברַאפ רעטעברא רעלַאנַאיצאנ רעשידיי

0, 

 ,185 ,איטאק ,װָארעזװעי

 ,544 ,ןאלעי

 ,618 ,616 ,הפי ארעס ,ןאמייה הפי

 ,544 ,װָאמערפעי

 ,614 ,475 ,,י ,ןירושי

 כ

 ,194 ,הקבר ,ןאמפעלאכ



 לטעצכוז

 ,537 ,523 ,.א ,קירַאב

 .533 ,532 ,"סעילַאװכ,

 ,616 ,ןעלעה ; ,א ,יקסווָאלבארכ

 ,613 ,עיסעּפ ,אנהכ

 ל

 ,5718 ,126 ,107 ,רטָאיּפ ,װָארװאל

 ,428 ,426--417 ,395 ,.ה ,גנַאל

 ,504 ,185 ,ריאמ ,ןָאדנָאל

 ,525 ,521 ,עשיז ,ױדנַאל

5, 

 ,146 ,139 ,װאטסוג ,רעױדנַאל

 ,324 ,לַאסַאל

 ,617 ,616 ,.ֿמ ,סודיּפאל

 ,520 ,519 ,.ב ,ןיּפַאל

 ,188 ,185 ,57 ,.ר ,סיאול

 ,614 ,ןָאטלימ ,יקסנאשטבול

 ,522 ,ןבואר ,גיוודול

 ,164 ,159 ,רעװעשטידרעב קחצי ,יול

 ,521 ,.א ,יקצול
 ,139 ,אזָאר ,גרובמעסקול

 ,522 ,הכלמ ,יל

 ,502 ,485 ,.ז ,ןיביל

 ,550 ,.י ,גרעברעביל

 ,483 ,1239 ,55 ,ןרהא ,ןַאמרעביל

2, 564, 

 ,435 ,433 ,432 ,428 ,427 ,.א ,קַאװטיל

 ,543 ,542 ,538 ,534 ,533 ,השמ ,וָאקַאװטיל

4 547, 

 ,513 ,םירפא ,ןעיליל

 ,1238 ,49 ,48 ,40 ,סיאול ,גניל

8 /370--372, 588, 

 ,481 ,.י .י ,יקצעניל

 ,302 ,טסיל

 ,480 ,479 ,478 ,86--83 ,81 ,80 ,.א ,ןיסעיל

,518 ,517 ,507 ,505 ,491 ,482 ,1 

 ,105 ,104 ,.י ,ץישפיל

 ,457 ,בקעי ,ןיקציל

 ,521 ,507 ,461--457 ,79--73 ,69 ,.ה ,קיוװייל

5, 

 ,439 ,438 ,437 ,436 ,לאומש ,ןאמהעל

 ,552 ,551 ,549 ,548--547 ,לכימ ,ןאטיווצל

3, 

 ,435 ,אבא ,ןיוװעל

 ,194 ,ןאמדוג ,ןיוועל

 ,483 ,(ל"להי) בייל הדוהי ,ןיוװעל

,0 ,4 /,3 

500 ,9 

,258 ,1 

62 

 ,434 ,433 ,םולש ,ןיוועל

 ,514 ,רעב קחצי ,ןָאזניװעל

 ,522 ,412--411 ,.א ,סעלעיצל

 ,536 ,33 ,ןינעל

 ,121 ,גניסעל

 .110 ,שזופעל

 ,518 ,399 ,שריה ,טרעקעל

 ,578 ,414 ,348 ,175 ,166 ,160 ,װָאטנַאמרעל

9, 

 מ

 ,522 ,עידַאק ,יקסװָאדָאלָאמ

 ,522 ,.ש ,ץלַאמ

 ,520 ,519 ,קיציא ,רעגנַאמ

 ,175 ,.רד ,םיובלעדנַאמ

 .519 ,501 ,97--96 ,בייל ינאמ

 ,208 ,187 ,135 ,128 ,87 ,22 ,ןאהָאי ,טסָאמ

7, 

 ,616 ,יורפ ןוא ץיװַאקסָאמ

 ,302 ,טרַאצָאמ

 ,366 ,לָאפ ןַאשז ,טַארַאמ

 ,566 ,184 ,179 ,"ןרעטשנעגרָאמ,

 ,512 ,בקעי ,וָאנירַאמ

 ,516 ,484 ,480 ,םַאיליװ ,סירָאמ

 ,516 ,484 ,480 ,ןיוודע ,םאהקראמ

 ,523 ,שיקרַאמ

 ,231 ,184 ,147 ,131 ,63 ,44 ,לרַאק ,סקרַאמ

4, 522, 

 ,551 ,יקצירישזימ

 ,579 ,וװָאליַאכימ

 ,578 ,131 ,יקסװָאליַאכימ

 ,298 ,טרַאוטס ןאשזד ,לימ

 ,287 ,ןָאטלימ

 ,428 ,סיאול ,רעלימ

 ,185 ,.י ,ןילדנימ

 ,185 ,184 ,סעזַאמ .רד ,ץנימ

 ,522 ,512 ,415 ,392 ,169 ,.ב .נ ,װָאקנימ
0, 557---589, 

 ,588 ,365 ,עזיאול ,לעשימ

 ,541 ,540 ,538 ,533 ,5232 ,ןמחנ ,ליזיימ
 ,25 ,סוטיימ

 ,302 ,301 ,רעברעיימ

 ,482 ,,ר .א ,יכאלמ

 ,111 ,קנילרעטעמ

 ,218 ,ןָאסלעדנעמ

 ,493 ,484 ,483 ,481 ,106 ,91 ,עלעדנעמ

4, 524, 536, 537, 545, 
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 ,482 ,187 ,185 ,119 ,57 ,56 ,.א .י ,ןָאסירעמ

4, 

 ,482 ,"יאּפמ,

 ,238 ,210 ,209 ,208 ,137 ,130 ,ןמלק ,רמרמ

4 446, 530, 536, 549, 550, 551, 552, 

3, 514, 575, 584, 

 נ

 ,522 ,השמ ,רידַאנ

 ,585 ,579 ,577 ,508 ,344 ,22 ,20 ,ןָאסדַאנ

8, 589, 

 ,256 ,"אימערװ עיָאװָאנ;

 ,431 ,לרַאק ,רעכַאנ

 ,515 ,רעטירד רעד ןָאעלַאּפאנ
 ,322 ,107 ,21 ,אילָאװ איאנדָארַאנ

 ,547 ,539 ,534 ,,י ,וָאניסונ

 ,482 ,.ש ,רעגינ

 ,457 ,19 ,78 ,ןתנ ,ןַאמוינ

 ,521 ,.א ,ןָאזנעסינ

 ,36 ,וועיאשטעינ

 ,120 ,עשצינ

 ,33 ,רעטייװצ רעד יאלָאקינ

 ,577 ,488 ,484 ,480 ,284 ,22 ,20 ,ןיטיקינ

 ,522 ,לדנעמ ,לשערגיינ

 ,496 ,סָאד) ןבעל עיינ

 ,48 ,רַאקסָא ,עבענ

 ,503 ,190 ,188 ,184 ,בקעי םהרבא ,רעטענ

 ,504 ,191 ,190 ,189 ,185--183 ,אננא ,רעטענ

 ,618 ,סיאול ,ןָאסלענ

 ,160 ,83 ,81 ,80 ,44 ,22 ,20 ,װָאסארקענ

7, 238, 284, 285, 294, 347, 358, 480, 

2, 484, 500, 504, 577, 578, 580, 581, 

8, 

 .558 ,ןתנ 'ר

 ֹס

 ןשיװצ דנאבראפ רערענַאיצולָאװער-לַאיצָאס,

 ,139 ,"דנַאלסור ןיא ןדיי

 ,554 ,,מ .י ,װָאלָאקָאס

 ,462 ,.מ .א ,לוס

 ,398 ,.רד ,ןעס-טאי-ןוס

 ,523 ,.א ,רעוועקצוס

 ,465---463 ,בקעי ,יקסלַאדָאטס

 ,519 ,474--473 ,.י .י ,לַאגיס

 ,422 ,ןַאטּפַא ,רעלקניס

 ,425 ,סחנּפ ,רעלָאמס

521 

 לטעצכוז

 ,298 ,םַאדַא ,טימס
 ,122 ,ןָאמיס-ןעס
 ,369 ,סוקַאטרַאּפס
 ,482 ,202 ,190 ,189 ,.ח .רד ,קַאװיּפס
 ,458 ,78 ,םוירָאטינַאס סקַאװיּפס
 ,140 ,אירַאמ ,אאװָאנָאדיריפס
 ,298 ,רעסנעּפס
 ,436 ,.ז ,יקצידוקס

 ע

 ,202 ,בייא ,טַאטשלעדע

 ---29 ,26--19 ,17 ,15--12 ,דוד ,טַאטשלעדע

8, 48--71, 74, 75, 80, 83--86, 89, 95, 

9 1011, 102, 107--118, 121, 122, 

4 126, 127---145, 146--154, 155--171, 

4 175--180, 182, 1823--188, 1823-- 

,204 ,203 ,202-195 ,194-190 ,8 

---417 ,414--397 ,396 ,395 ,2394--5 

,414--441 ,440 ,439-429 ,428 ,6 

,496 ,488 ,487 ,485 ,483 ,479 ,416 ,5 

,523 ,817--515 ,513--512 ,511--2 
,590 ,589--557 ,556--529 ,528--4 

 ,19 ,החּפשמ ןוא ןרעטלע ס'דוד טאטשלעדע
0, 21, 22, 27, 573, 

 ,26 ,25 ,(אינָאס) הרש ,ןָאסלעט-טאטשלעדע

8 173--177, 181, 182, 191, 197, 238, 

4, 

 ,558 ,המלש ,רעגניטצ

 ,190 ,184 ,175 ,88 ,33 ,22-,21 ,12 ,םלוע'םע
7, 482, 540, 568, 577, 

 ,533 ,532 ,(עװקסָאמ) "סעמע;

0, 542, 

 ,516 ,480 ,ָאדלאוו ףלַאר ,ןָאסרעמע

 ,23 ,לעגנע

 ,48 ,40 ,גרָאעג ,לעגנע

 ,47 ,סלעגנע

 .522 ,רוטרַא ,ןילעסע

 ,550 ,549 ,548 ,547--545 ,524 ,סקאמ ,קירע
1, 552, 553, 

,539 ,5 

 ֹּפ

 ,113 ,108 ,ןעלא ראגדע ,ָאּפ

 ,(רעטכיר ךירדירפ לוַאּפ ןאהַאי) ןאשזד ,לָאּפ

3 121, 

 --529 ,415 ,209 ,רעדנאסקעלא ,ץנארעמָאּפ

6, 613, 



 לטעצכוז

 ,(טאטשלעדע דוד ןופ םינַאדװעסּפ) ,לארַאקסַאּפ
7, 566. | 

 ,523 ,י ,וָאקינרעיּפַאּפ

 ,291 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 ,װַאלַאגוטרָאּפ
4, 296, 

 ,88 ,87 ,57 ,48 ,23 ,22 ,טרצבלא ,סנַאסרַאּפ

9, 138, 251, 258, 260, 368, 369, 505, 
5, 588, 

 ,166 ,143 ,142 ,39 ,רעדנַאסקעלַא ,ןיקשוּפ
5 578, 580, 

 "יירפ רעד רעטיר) "טייהיירפ רעד ןרענָאיּפ

 ,324 ,258 ,179 ,64 ,56 ,(טייה

 ,48 ,לעוימעס ,ןעדליּפ

 ,482 ,דוד ,יקסניּפ

 ,294 ,238 ,29 ,37 ,װערַאסיּפ

 ,428 ,427 ,419 ,418 ,סקַאמ ,ןייּפ

 ,110 ,ָאטַאלּפ

 ,118 ,יפעטעּפ

 ,169 ,138 ,88 ,87 ,21 ,איפָאס ,איאקסוװָארעּפ
1, 296, 322, 364, 365, 402, 505, 588, 

 ,540 ,538 ,537 ,(װָאקרַאכ) "טילָארּפ,
 .184 ,151 ,61 ,ןָאדורּפ

 ,512 ,455--454 ,.י ,ץיווַאנערפ

 ,485 ,484 ,483 ,433 ,418 ,106 ,,ל .י ,ץרפ

4, 499, 500, 502, 504, 508, 524, 525, 
7, 528, 5236, 537, 545, 

 ,184 ,(קרָאי וינ) ,"גנוטייצסקלָאפ,

 ,102 ,ןטסילַאיצָאס עקיגנעהּפָאמוא ןופ ןייאראפ

 ,519 ,126 ,(קרָאי וינ) ,"סטרעװרָאפ,
 ,62 ,עטכיפ

 ,542 ,541 ,540 ,539 ,538 ,523 ,גרעבניניפ
3, 546, 

 ,538 ,.וא ,לקניפ

 ,194 ,.ל ,ןייטשלעקניפ

 ,48 ,23 ,רעשיפ

 ,466 ,392 ,143 ,.ל ,גרעבנייפ

 ,521 ,ןָאעל ,גרעבנייפ

 ,618 ,.ר ,ןַאמרעדעּפ

 ,545 ,543 ,542 ,537 ,534 ,523 ,.א ,רעפעפ

 ,126 ,67--55 ,17 ,14 ,12 ,11 ,.ה .רד ,קנַארפ

 ,6123 ,ארָאד ,קנארפ

 ,425 ,243 ,242 ,91 ,81 ,80 ,22 ,.ש ,גורפ

9, 4844, 489, 491, 514, 

 ,482 ,191 ,173 ,.א ,ןיקמורפ

 ,194 ,.מ ,דירפ

 ,404 ,480 ,335 ,118 ,דנַאנידרעפ ,טארגיליירפ

 ,57 ,56 ,30 ,27 ,"עמיטש רעטעברא עיירפ,

623 

,179 ,177 ,155 ,143 ,133 ,65 ,00 8 
,257 ,208 ,197 ,191 ,190 ,187 ,186 ,2 
,513 ,503 ,482 ,444 ,428 ,421 ,420 1 

,514 ,0 
 ,431 ,"טנגוי עיירפ,

 ֹצ

 ,514 ,502 ,480 ,רעזנוצ

 ,420 ,סקַאמ ,ןַאמרעקוצ

 ,א ךיוא עז) ,544 ,(גייװצנעזָאר) ,.ר .א ,גייווצ

 ,(גייװצנעזַאר .ר

 ,194 ,.ה ,ןָארטיצ

 ,522 ,503 ,ןרהא ,ןילטייצ

 ,522 ,ללה ,ןילטייצ

 ,544 ,540 ,(קסנימ) "טפירשטייצ,

 ֹק

 ,418 ,259 ,126 ,125 ,60 ,.בא ,ןאהאק

8, 502, 525, 

 ,522 ,לסָאי ,ןהָאק

 ,187 ,185--183 ,173 ,25 ,לאכימ .רד ,ןהאק

8, 190, 197, 421, 422, 427, 428, 503, 

4, 513, 

 ,452---451 ,.ס ,ןהאק

 ,202 ,ירנעה ,ןעהָאק

 ,544 ,543 ,.ב ,ַאקנעלַאװָאק

 ,439--429 ,428 ,395 ,.ש .ח ,ןאדזאק

 ,580 ,יֹאי ,פ ,וָאלזָאק

 ,180--178 ,173 ,148 ,119 ,65 ,השמ ,ץטַאק

1, 182, 185, 188, 208, 209, 210, 413, 
4, 504, 563, 566, 567, 515, 576, 

 ,522 ,,ל .י ,רענישולאק

 ,488 ,484 ,װָאצלָאק

 ,171 ,טרעבלא ,ןימאק

 ,614 ,.ב ,רעייממאק

 ,614 ,ירנעה ,רעכאמרעמאק

 ,482 ,(רעד) "ףמאק;

 ,618 ,,י ,ץיװָארָאטנאק

,8 

 עיזעָאּפ ןוא רעדיל

 ,504 ,192 ,187 ,185 ,173 ,25 ,.י ,װָאילעּפָאק
 ,522 ,עקניעמ ,ץאק

 ,482 ,421 ,לרצב ,ןַאסלענעצאק
 ,558 ,י"שר ,ןעגָאבלענעצאק

 ,522 ,לחר ,ןרָאק

 ,521 ,השמ ,קַאבלוק

 ,519 ,יליסַאװ ,ןיקשטָארוק

 ,548 ,547 ,546 ,דנאלרוק
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 ,542 ,534 ,523 ,װַארינשוק

 ,398 ,טאקס סיצנערפ ,יק
 ,194 ,.מ ,סעצטיק

 ,256 ,"ןינאילוועיק,

 ,523 ,.י ,ןַאמריק

 616 ,ןָאעל ,רעזייק

 ,616 ,ארָאד ,רעזייק

 ,523 ,תהק ,רעגילק

 ,522 ,אטרעב ,גנילק

 ,105 ,שודרַָאשוד ,ןָאנעק

 ,126 ,125 ,60 ,ּפיליפ ,ץנַארק

 ,184 ,150 ,135 ,116 ,61 ,ןיקטַאּפָארק

 ר

 ,578 ,וװעשטידַאר

 ,110 ,105 ,104 ,.ב ,ןָאסניקדַאר

 ,528--524 ,521 ,415 ,ךלמ ,שטיװַאר

 ,168 ,ווָאנַאזָאר

 ,512 ,,ב ,םולבנעזַאר

 ,110 ,(רעשרעלטיה) גרעבנעזַאר

 ,426 ,.א ,גייוװצנעזָאר

 ,545 ,544 ,(גייוצ .ר .א) ,.ר .א ,גייווצנעזָאר

 ,91 ,67 ,64 ,24 ,14 ,12 .מ ,דלעפנצזָאר

2 131, 341, 425, 430, 443, 446, 447, 

6, 77, 480, 481, 483, 485--501, 503, 
4, 506, 508, 512--513, 517, 521, 533--- 

7, 539, 541, 543, 552, 554, 555, 562, 

4, 565, 

 .519 ,ףסוי ,קינלָאר

 ,302 ,301 ,יניסָאר

 ךיוא עז) ,126 ,105 ,(יקסינַא) ,.ש ,טרָאּפָאפַאר

 .(יקסינַא
 ,222 ,135 ,לעאפאר

 ,126 ,123--101 ,ףלָאדור ,רעקַאר

 ,302 ,ןייטשניבור

 ,522 ,ףסוי ,ןייטשניבור

 ,194 ,ףלָאדור

 ,185 ,יקסװעשַאדור

 ,402 ,398 ,(ליל-עד ור) לעסיל-עד-שזור

 ,519 ,95--89 ,.ה ,טאלבנעזיור

 544 ,540 ,(וָאקראכ) "טלעו עטיור,

 ,167 ,קַאשז ןאשז ,ָאסור

 ,578 ,וועיעליר

 ,435 ,4234 ,425 ,148 ,81 ,80 ,םהרבא ,ןעזייר

9, 485, 498, 507, 508, 517, 519, 533, 

4, 538, 362. 

 ,512 ,457--456 ,קחצי ,דלָאגנייר

 ?טעצכזז

 ,136 ,ם"במר
 ,194 ,דוד ,סיפער
 ,194 ,ירָאמ ,סיפער

 ש

 ,154--146 ,101 ,.ח ,ןאטַאש

 ,484 ,480 ,טרעבלא ןָאפ ָאסימאש

 ,538 ,537 ,(רימש) רעמָאש
 ,302 ,ןעּפָאש

 ,614 .,איליא ,רָאש

 ,512 ,.מ ,א ,יקסנאקראש

 ,530 ,והילא ,ןאמלוש

 ,523 ,השמ ,ןייטשלוש

 ,522 ,רתסא ,רעשטאימוש

 ,48 ,לעַאכימ ,בַאװש

 ,519 ,492 ,.י .י ,ץרַאװש
 ,521 ,קרַאמ ,דייווש

 ,522 ,אבא ,גרעבנעצלָאטש

 ,530 ,השמ ,ןאמקראטש

 ,496 ,(ןוימד לצב) ,.ג ,ףיטש

 ,522 ,.ֿמ ,רעקיטש

 ,505 ,סקַאמ ,רענריטש

 ,503 ,171--155 ,101 ,ןרהא .רד ,גרעבנייטש

 ,145--127 ,101 ,.נ .י ,רד ,גרעבנייטש

 ,546 ,(וָאקרַאכ) ,"ןרעטש,

 ,545 ,537 ,(קסנימ) ,"ןרעטש ,

 ,523 ,לארשי ,ןרעטש

 ,522 ,םולש ,ןרעטש
 ,291 ,סוַארטש

 ,238 ,ןירדעשטש
 ,231 ,121 ,רעליש

 ,88 ,49 ,48 ,23 ,22 ,רעריטרַאמ רָאגאקיש

8, 153, 182, 258, 260, 279, 361, 511, 

2, 519, 580, 582, 588, 

 ,539 ,.ב ,רעייש

 ,545 ,542 ,5237 ,536 ,םכילע םולש

 ,35 ,הלילד ןוא ןושמש

 ,523 ,רעב ,רעּפַאנש

 ,518 ,.ז ,רואינש

 ,374 ,373 ,וװָאנוגלעש

 ,515 ,188 ,ילעש

 ,616 ,202--195 ,194 ,173 ,.מ ,רעינַאּפש

 ,616 ,199 ,194 ,ינעפ ,רעינַאּפש

 ,280 ,258 ,251 ,48 ,23 ,22 ,טסוגױא ,זיּפש

8, 3712, 313, 588, 

 ,284 ,232 ,223 ,135 ,ריּפסקעש



 תועט ןוקית

 סע ."ןַאמפלעה עינָאס, :טייטש ךוב ןיא ןלעטש רָאּפ ַא ןיא

 ,88 טייז ףיוא קיטכיר טייטש סע יװ) ןַאמּפלעה עיסעה :ןייז ףרַאד

 .(ריא ןגעוו ץיטָאנ רעשיפַארגָאיב רעד ןיא

 טרעוװא (לקיטרַא סגנַאל .ה ןיא) ,הרוש עטייווצ ,417 טייז 2

 .קנַאדעג ןיא טקעוו :ןייז ףרַאד ,"קנַאדעג ןיא

 םעוווסוונסווטאואטפומוטיאואפ

 :ןענייז ,428 טייז ףיוא ןייּפ סקַאמ ןגעוו סעטַאד עינעג יד 3

 .1928 .טשעג -- 1866 .בעג

 סאטוטאאהסטאאוווואטעטטטאנאאפ

 : ןייז ףרַאד .תורוש-טיטעּפ יד ןיא ,520 טייז ,*טולב רעיא 4

 ,(טעליוב) טלוב רעייז
 יי

 ןיא ןברָאטשעג זיא קירע סקַאמ :ןייז ףרַאד ,524 טייז ףיוא .5

 .(1947 טינ) 1937 רָאי
 ססאאטהוו עט יאוטאמ

 -עגכרוד קילעּפוצ יד .(יקסווָאקַאויּפס) קַאװיּפס םייח .רד 6

 .1927 .טשעג ,1861 .בעג :ןענייז סעטַאד עטזָאל








